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 مدخل

 مجموعة قومية ض خمة ٬ العريقة في القدم ٬ يشكل الكرد٬بصفتهم واحدًا من شعوب الشرق األدنى
 . تكتظ بالسكان الكرد ٬ وأراضيهم المسماة كردستان وهي بالد جبلية . في المنطقة

 تركي ا وإي ران ( ع دول م ن دول ال شرقين األدن ى واألوس ط تبلغ مساحة كردستان المجزأة بين أرب
 وكردس  تان 2 أل  ف ك  م 194 ) : التركي  ة ( منه  ا كردس  تان ال  شمالية 2 آالف ك  م 408 ـ ) والع  راق وس  ورية

 أل ف ك م وكردس تان الغربي ة 72 ) : العراقي ة ( وكردس تان الجنوبي ة 2 أل ف ك م 124 ) : اإليرانية ( الشرقية
 . ) 1 ( مليون نسمة تقريبًا ) 18 ( كردستان ويبلغ عدد سكان . ألف كم 18 ): السورية (

 تتب   اين اآلراء ب   صدد أص   ل الك   رد ومن   شئهم إذ يط   رح العلم   اء والمست   شرقون أكث   ر م   ن رأي
 ف البعض ي رى أنه م س كان المنطق ة األص ليون بينم ا ي رى اآلخ رون أن الك رد ق دموا إل ى . وفرضية
 . من سواحل بحر قزوين ٬ ف السنين منذ آال ٬ المنطقة

 تان موقعًا جغرافيًا واستراتيجيًا عظيم الفائدة مما جعله ا مح ط اهتم ام وأطم اع الغ زاة تحتل كردس
 ف ي أوق ات مختلف ة ٬ ومنذ زمن ظهور الخالفة الى أيامنا هذه خاض الك رد . الغرباء األجانب الدائب

 . كفاحًا عنيفًا ضد مستعبديهم العرب والترك والمغول والتركمان والفرس وغيرهم ٬ وعصيبة
 ) ال شدايدة والمراواني ون والروان ديون واأليوبي ون وغي رهم ( م تك ن ال سالالت الكردي ة الم ستقلة ل

 ٬ فح سب ب ل دوًال كب رى ..) . دياربكر وماردين وعان ة وش هرزور ولورس تان ( تحكم إمارات مستقلة
 حكم فالقائد العسكري الشهير الكردي األصل والمنشأ صالح الدين األيوبي ). مصر وسورية ( أيضًا

 وأح رز نجاح ات ٬ مصر لسنوات عديدة واستطاع توحيد العرب والكرد وشعوب أخرى تحت رايت ه
 وف ي ع  صر اإلقطاعي ة المبك رة كان  ت ال سالالت الكردي ة تتمت  ع . هام ة ف ي المع ارك ض  د ال صليبيين

 المنطقة بنفوذ سياسي كبير في الشرق األدنى ولعبت دورًا بارزًا في مصائر شعوب
 وق د تنازع ت . رن السادس عشر تحول ت كردس تان إل ى مي دان للح روب المتواص لة ومنذ بداية الق

 وف  ي . ال  سيطرة عليه  ا ٬ ٍدولت  ان إس  الميتان كبيرت  ان هم  ا إي  ران ال  صفوية واإلمبراطوري  ة العثماني  ة
 ) إيران ي ( وش رقي ) ترك ي ( كردستان إلى جزئين ش مالي 1936 النهاية قسمت معاهدة زوهاب لعام

 . السياسي الالحق ٬ يًا في مصائر الشعب الكردي ولعبت دورًا مصير
 وحاول  ت اإلمبراطوري  ة العثماني  ة وحكوم  ة إي  ران إض  عاف اإلم  ارات الكردي  ة والق  ضاء عليه  ا

 فأق دم الك رد عل ى خ وض الن ضال والقي ام ٬ بهدف الوصول إلى استعباد كردستان اقتصاديًا وسياسيًا
 . انت تأخذ طابعًا واسع النطاق للغاية بانتفاضات ضد الترك والفرس والتي غالبًا ما ك

 عل ى ٬ وتقسيم كردستان ب ين تركي ا وإي ران ع دا أن ه ل م ي ضع ح دًا نهائي ًا للنزاع ات الداخلي ة فه و
 . عزز التفتيت اإلقطاعي للبالد ٬ العكس

 وعل  ى امت  داد الق  رن التاس  ع ع  شر ل  م يتوق  ف الك  رد ع  ن الن  ضال ض  د العن  ف واإلره  اب ال  ذي
 . أوساط إيران وتركيا الحاكمة تعرضوا له من جانب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ تعود اإلحصائيات واألرقام المدونة في الكتاب إلى ما قبل ربع قرن تقريبًا إذ صدر الكتاب في 1
1984 . 

 بع ين ملي ون ن سمة قراب ة األر ٬ ـيبلغ عدد السكان الكرد في العالم حاليًا ٬ فمثًال بالنسبة إلى السكان
 ). المترجم ( حسب تقديرات معظم الباحثين والمؤرخين

 وغالب ًا م  ا ك  ان ه  ذا الن ضال يتح  ول إل  ى انتفاض  ات كبي  رة كان ت ق  وات ال  سلطان وال  شاه التأديبي  ة
 . تقمعها بكل قسوة

 . إل ى أت ون الح رب العالمي ة األول ى ٬ ومن قب ل الحكوم ة العثماني ة ٬ لقد انجر الكرد رغم إرادتهم
 . وصارت كردستان ميدانًا للعمليات العسكرية وبالنتيجة تعرضت المنطقة لإلفالس

 . بعد انتهاء الحرب أقدمت دول الوفاق على تقسيم آخر لكردستان
 فإذا كانت سابقًا تدخل ضمن قوام دولتين هم ا اإلمبراطوري ة العثماني ة وإي ران  فق د ق سموها اآلن

 . بين تركيا وإيران والعراق وسورية
 لم يعد الكرد يقتصر تعاملهم على اإلرادة الضعيفة لكل من إيران ماقب ل الح رب ٬ وفي هذه المرة

ب  ل م  ع إي  ران المركزي  ة والجمهوري  ة التركي  ة والمملك  ة العراقي  ة وه  ي . واإلمبراطوري  ة العثماني  ة
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 الح القومي ة ب ل انتهج ت سياس ة ال دمج والمرك زة ف ي ص ٬ جميعها لم تعترف بحقوق الشعب الكردي
وأم  ا م  ا يتعل  ق ب  أكراد س  ورية فق  د ظل  وا تح  ت ني  ر . االم  م التركي  ة واإليراني  ة والعربي  ة المهيمن  ة

 . االنتداب الفرنسي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية
 تتمايز بعض أجزاء كردستان فيما بينها تمايزًا شديدًا من حيث الظروف االجتماعية واالقت صادية

 ورغ م ه ذه الف وارق فهن اك ج امع كبي ر يجم ع بينه ا م ن حي ث النم و . رجي ة والثقافية وال سياسية الخا
 . االقتصادي

 ك ان الب احثون ) الق رن الع شرين – عل ى تخ وم الق رن التاس ع ع شر " ( المسألة الكردية " بعد ظهور
 ب  صورة رئي  سية بإلق  اء ال  ضوء عل  ى الجان  ب ال  سياسي دون االكت  راث بالجان  ب ٬ األوربي  ون معني  ين
 ول م تب دأ دراس ة العملي ات . قتصادي بل حتى أنهم كانوا يحاولون إخف اء ه ذا الجان ب االجتماعي واال

 ب   ارت٬ . لي   تش٬ف . اي   ه ( االجتماعي   ة واالقت   صادية ف   ي كردس   تان إال بع   د الح   رب العالمي   ة الثاني   ة
 ). نيكيتين . ف

 وصارت بع ض م سائل ملكي ة األرض واس تثمارها م ادة للبح ث ل دى الب احثين الك رد وم نهم عب د
 أري    ستوفا و . والب    احثين ال    سوفييت وم    نهم ت ٬ درس    يمي . بوزس    الن و ن . ن قاس    ملو وم ال    رحم

 . شاميلوف وجليل جليل وغيرهم . كاالفيج وآ . ي . فيلتشيفسكي وآ . ل . فاسيليفسكي وو . آ
 م  سائل تط  ور العالق  ات الزراعي  ة ف  ي بع  ض أج  زاء ٬ ف  ي معظمه  ا ٬ وتتن  اول ه  ذه الدراس  ات

 أما مايتعلق بكردس تان . 1917 حتى عام ) اإليرانية ( والشرقية ) ية الترك ( السيما الشمالية ٬ كردستان
 الحديثة فهي لم تلق حتى اآلن إال االهمال من لدن الباحثين وإن كان عدد من العلماء السوفييت  ومن

 ايف    انوف . س . ي ديم    ين و م . ب فيكت    وروف وآ . ف    افيلوف وف . ف . ألتوف    سكي و ف . ن . ض    منهم س
 ل  ى بع   ض الم  سائل الراهن  ة لتط   ور الع  راق وإي  ران وتركي   ا موس  ييف ق  د ألق   وا ال  ضوء ع . ب . وب

 . وسوريا٬االقتصادي
 ولك ن ). القرن السابع عشرـ القرن الع شرون ( يتناول هذا الكتاب الفترة الحديثة والمعاصرة تقريبًا

 بما أن العالقات اإلقطاعية بل حتى العشائرية قائمة إل ى يومن ا ه ذا فق د ارتأين ا أن ه م ن المج دي تتب ع
 تطور التدريجي للعالقات اإلجتماعية واإلقتصادية ووضع الجماهير الكادحة في العصور الوسطى ال

 . أيضًا
 وقد أعرنا اهتمامًا خاصًا باألسرة والحياة المعيشية اليومية للكرد وع اداتهم وتقالي دهم ومعتق داتهم

. الدينية وآدابهم وصحافتهم
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 الجزء األول
 الثقافية الحياة االقتصادية والمعيشية و

 ينقسم الكرد من حيث نم ط الحي اة إل ى رح ل وأش باه رح ل وح ضر ول م يك ن ع دد الك رد الح ضر
 وكان الجزء األساسي من السكان الكرد يحيا حي اة أق رب إل ى ". 1 " كبيرًا في نهاية القرن التاسع عشر

 . ) ٬ 374ص 73 ( الرحل ويشتغل في تربية األغنام خاصة
 ففي أواسط القرن التاسع عشر أكد الباحث . واشي عند الكرد لقد كتب الشيء الكثير عن تربية الم

 ويتح  دث . ) ٬ 24ص ٬ 1المجل  د 95 ( لي  رخ أن ث  روة الك  رد الرئي  سية تكم  ن ف  ي قطع  انهم . الروس  ي ب
 ٬ وك ان اقت صاد الك رد الرح ل . ) ٬ 3ص 207 ( أيضًا٬ عن الك رد ب صفتهم رع اة ماش ية ٬ علماء أجانب
 أي  ضًا٬دورًا رائ  دًا ف  ي حي  اة الك  رد المنزلي  ة ٬ وتلع  ب اآلن عل  ى تربي  ة األغن  ام والم  اعز ٬ يق  وم أساس  ًا

 نيكيت ين أن الحمي ر والجم ال والك الب والح صان . وكتب ف . الرحل أو أشباه الرحل سواء أكانوا من
 ) 3 ( . أيضًا٬ تلعب دورًا كبيرًا في حياة الكرد الحضرية وشبه الحضرية

 لكبيرل دى الع شائر القاطن ة ف ي جب ال أن تربي ة الخي ول تحظ ى بهال ة م ن ال شرف ا ٬ وكت ب أي ضًا
 زاغ   روس وك   ذلك ل   دى أك   راد ع   شيرة حي   دران آالداغ ف   ي األراض   ي الواقع   ة ب   ين بحي   رة وان

 وي    ذكرون ب    احثون آخ    رون أن الك    رد فرس    ان ذوو خب    رة ومه    ارة ) ٬ 102ص 114 "( وأرارات
 وال . والح  صان الك  ردي ش  بيه ب  العربي وه  و أص  غر ل  ذا ه  و أكث  ر تحم  ًال ). ٬ 239ص ٬ 1المجل  د 213 (

 وأما الخيول العربية األص لية أي البدوي ة . يستخدمه الكرد للرْحل فحسب بل لحمل متاع الدابة٬ أيضًا
 ). ٬ 226ص 47 ( فال يملكها إال األمراء األكراد

 ت  شكل تربي  ة المواش  ي العم  ل األساس  ي ل  دى الع  شائر الكردي  ة الرح  ل وأش  باه الرح  ل الت  ي ت  شد
 وبعد حلول الخريف تنتق ل عب ر م سالك القطع ان الت ي كان ت الرحال٬ في الربيع٬ إلى مراعي األلب٬

 وتأخ ذ قطع ان المواش ي طريقه ا ف ي ال شتاء٬ ف ي تل ك األودي ة وال شعاب . قد تشكلت على مر القرون
 . والثغور العميقة

 ففي الترح االت الجبلي ة . فيلتشيفسكي هذا النوع من ترحال الكرد عن الترحال السهبي . ل . ويميز و
 وتخضع حياة الرحال كله ا ). ٬ 189ص 60 ( لصالح٬ عادة من عشرات الكيلومترات ال يزيد الطريق ا

 وم  ا إن يب  دأ الب  رد حت  ى ي  سوق الك  ردي قطيع  ه إل  ى الحظ  ائر ال  ضيقة . لمتطلب  ات العناي  ة ب  الحيوان
 . ويقضي البشر والحيوانات شهور الشتاء محبوسين فعليًا . والملتصقة بالسكن المحفور في األرض

 وظهور النباتات الربيعية فتعن ي التحري ر بالن سبة إل ى الب شر والحيوان ات عل ى وأما ذوبان الثلوج
 الك أل ف  ي ه ذا الوق ت عل  ى وش ك النف اذ وإذا ت  أخر . ح د س واء٬ في  سوق الرع اة القطي ع إل  ى المراع ي
 . الربيع فهذا األمر يلحق ضررًا كبيرًا بالمواشي

 ويق در . أعالي سالس ل الجب ال المحيط ة به ا وفي المناطق الجبلية تمتد المراعي العائدة للقرية إلى
 . عدد األغنام والماعز باآلالف واألبقار بالمئات وهي ترعى في األراضي المح صودة أو المزروع ة

 . وهم يسوقون الغنم إلى المراعي الجبلية في شباط أي قبيل هبوط الثلوج
 د م  ن مراع  ي الجب  ال وي  ستفي . تق  ع المراع  ي ال  صيفية ف  ي أغل  ب األحي  ان٬ بعي  دًا ج  دًا ع  ن الق  رى

 وفي حاالت غير قليلة تنطلق العائالت إلى الجبال ف ي ال صيف . العالية الرحل والحضر سواء بسواء
 أيضًا٬ يزرعون ما ٬ وهناك . وهي تعيش في منازل حجرية يتم بناؤها بسرعة . في مجموعات كبيرة

 ). ٬ 364ص 172 ( على الحمير يكفيهم ويؤمنون األعشاب المجففة التي ينقلونها٬ الحقًا٬ إلى القرية
 ف ي ه ذا . يعود الكرد من ترحالهم في الخري ف تقريب ًا ب دءًا م ن الن صف الث اني م ن ت شرين األول

 الوقت تهطل األمطار في األودية٬ والثلوج ف ي الجب ال٬ وينتق ل الك رد م ع القطي ع م ن أم اكن هط ول
 . ة يعود الكرد إلى محيمات الرّحل وعندما تسقط الثلوج في األودي . الثلوج إلى أماكن ترحالهم العادي

 يرى الكرد في عودة القطعان الخريفية حدثًا سعيدًا ألنهم اجتازوا الرحل ة كله ا٬ وع ادت القطع ان
 وأم ا بالن سبة إل ى الم الكين فه ذا ٬ سالمة ويقترب وقت حصول الرعاة على النقود عن عمل ال صيف

 ا ل  دى الرع  اة بمناس  بة عي  د المط  ر وتبل  غ الفرح  ة ذروته ). 40 ـ ٬ 39ص 147 ( يعن  ي ال  ربح ال  وفير
 . ٬ألن عملهم ينتهي في هذا اليوم ) 4 ( والبرد

 وه و اتح اد ط وعي ي ضم ع دة ع ائالت ) 5 ( ) أو الهوب ه ( يشكل الكرد الرحل ما يسمى بتجمع االوب ا
 وأم ا ص ناعة األلب ان وج ز . ترعى قطعانها سوية من قبل رع اة ي تم اس تخدامهم ب األجرة له ذه الغاي ة

. ى ذلك فكل أسرة تقوم بها على حدة األغنام وما إل
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 ويت راوح ع دد القطي ع . وللعلم٬يتحدد المرعى ومسار القطيع بقرار من قب ل جمي ع أف راد الجماع ة
 ) 6 ( خيمة 15 ـ 8 وللجماعة . آالف رأس 10 و 500 مابين

 أن ٬ ب شكل خ اطئ ٬ فيلتشيفسكي الذي درس اقتصاد جماعات الرحل الكردية قد افت رض . ل . كان و
 جماع       ة م       رتبط بتغلغ       ل العالق       ات الرأس       مالية ف       ي المجتم       ع الك       ردي ظه       ور ه       ذه ال

 . بل حت ى إن ه رأى ف ي ظه ور ه ذه الجماع ة جنين ًا ألس لوب اإلنت اج الرأس مالي ). 147 ـ ٬ 143ص 62 (
 بينما في الواقع ما كان بمستطاع هذه المؤسسة الجماعية أن تكون نتاجًا لتط ور العالق ات الرأس مالية

 ). حتى لو كانت ضعيفة (
 وتدل حقائق األمور أن مفهوم الجماعة قد رافق االنتقال . ي أقدم من هذه العالقات بوقت طويل فه

 ). 7 ( ية المتأخرة ط س و من الرعي إلى الزراعة في الفترة القر
 م ع الظ روف الجدي دة المرتبط ة بتط ور ٬ بنج اح لحديث أخذت مؤسسة االوبا تت أقلم وفي العصر ا

 . العالقات الرأسمالية
 ه  اي ال  ذي خ دم ف  ي كردس تان الع  راق ف  ي ال سنوات األول  ى م  ن . ر . اإلنكلي زي و وص ف ال  ضابط
 تق  دم الغ  نم والم  اعز :" ٬وص  ف اقت  صاد الك  رد الرح  ل بم  ا يل  ي ) 1920 ـ 1918 ( االح  تالل اإلنكلي  زي

 للكردي الحليب ومنتجاته من اللبن والسمن والزبدة والجبنة والمخيض أي ك ل م ا ه و ض روري م ن
 والف رو ألج ل المعط ف والقم صان ب ال ٬ ألج ل اللب اس ) 8 ( اللح م وال صوف وهم يقدمون له . الجراية

 وم ن الجل د ي صنعون ). 9 ( أكمام والطواقي الشتوية والمواد الالزمة لضرب أربع خيام كردية س وداء
 اِلق  َرب لحم  ل الم  اء وتح  ضير الزب  دة وك  ذلك العوام  ات ألج  ل األط  واق وأخي  رًا ي  تم اس  تخدام الزب  ل

 ). 59 ـص 177 ( كوقود وسماد للتبغ
 يقدم العلماء اإلنكليز الذين زاروا بعض القرى والضياع في كردستان الع راق ف ي س تينات الق رن

 م ن خ الل ٬ فهم يتوصلون ) 364 ص 172 انظر ( توصيفًا مماثًال لالقتصاد الكردي الرعوي ٬ العشرين
 ) 10 ( وس تا يصير م ن الجل ي الواض ح أن نم ط الحي اة ف ي قري ة ر :" إلى االستنتاج التالي ٬ مالحظاتهم

 بسيط للغاية وربما يكون قد تغير تغي رًا طفيف ًا ج دًا ف ي الثالث ة آالف س نة األخي رة ) منطقة راوندوز (
 ٬ كم ا ه ي الح ال م ن م واد أخ رى ٬ ولكن انطالقًا من الحقائق التي يوردها االنكليز ). 366 ـص 172 (

 ال ذي ص ور حي اة الك رد ) غ الوفي . ج ( ورغ م تأكي دات . يصبح جليًا أن األمر ليس بهذا الشكل إطالق ًا
 ومنذ زمن بعي د ب دأ انهي ار العالق ات االقطاعي ة وتط ور الحرف ة ٬ بأنها مجمدة في نقطة واحدة٬ فهنا

 . والتجارة
 ومن خالل مثال القرية الجبلية روستا يمكن تتبع حياة السكان الحضر والت ي تن سحب عل ى جمي ع

 المراع ي األس اس االقت صادي ف ي ه ذه هذا وتشكل زراعة الحبوب ومواش ي . الحضر ٬ أكراد العراق
 . البقعة من كردستان

 يعتبر اقتصادهم خليطًا من هذين الن وعين م ن االقت صاد م ع " وحسب استنتاجات العلماء االنكليز
 ) ٬ 366ص 172 " ( سيادة الرعي

 . ه ا إن الحليب ومشتقاته هو المادة الغذائية األساسية لدى الكرد بينما اللحوم فه م ن ادرًا م ا يتناولون
 ويتم االحتفاظ بالمواشي الحلوب فقط ف ي ح االت خاص ة . فالراحل يرى في القطيع رأسماله الرئيسي

 . ويتم تبديل الذكور بالحبوب
 نظ رًا ألن الج واميس ال تتحم ل الطرق ات الطويل ة كم ا . والبقر نسبيًا ليس كبير العدد عن د الرح ل

 ميس عند أش باه الرح ل الت ي ي ستخدمونها كماش ية تتحملها األغنام والماعز لذا كثيرًا مانصادف الجوا
 ). ٬ 104ص 114 ( للشغل أيضًا

 وبدق ة ( وعدا ما يقدمه الحيوان من غذاء فالسكان الكرد اعتم دوا ف ي غ ذائهم أي ضًا٬على الحب وب
 ويحت سي الك رد ال شاي ب شكل من تظم بكاس ات ص غيرة ودون . ) البلح ( والرز والتمور ) أكبر الطحين

 أحيان ًا٬ ع دة س اعات وه ذا ٬ ويشكل احتساء الشاي طقسًا ي ستمر . يرة من السكر حليب ولكن بكمية كب
 . والدعوة الحتساء الشاي توجه دائمًا إلى القادم من أية سفرة . الطقس هو إحدى وسائل نشر االخبار

 وأم  ا م  ا يتعل  ق بكردس  تان التركي  ة فق  د ح  دد الب  احثون األت  راك أن االقت  صاد الترك  ي ف  ي نهاي  ة
. بداية ثالثينات القرن العشرين هو اقتصاد عيني – العشرينات
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 ه و ال شغل األساس ي ٬ هن ا ٬ حياة الترك في درس يم ب ان تربي ة المواش ي وهكذا يصف ناصيت حّقا
 الدرس يمي نف سه ي ستهلك :" وكتب ناصيت حّقًا . وممتلكات العشيرة تدخل في حساب الماشية ٬ للسكان
 . ) ٬ 57ص 115 "( ة ويلتحف بالجلد والصوف فهو يشرب الحليب ويأكل اللحم والزبد . قطيعه

 تشكل تربية الماشية في كردس تان التركي ة الف رع الرئي سي ف ي االقت صاد الزراع ي إذ ي شتغل ف ي
 م ن انت اج اللح وم وقراب ة % 50 من سكان الزراعة شرقي األناضول وهم يؤمنون % 70 هذا المجال

 ). ٬ 222ص 67 ( من الصوف في البالد % 23 من األلبان وأكثر من % 20
 ال ذي لع ب دورًا مهيمن ًا ف ي األكث ر بدائي ة م ن تربي ة المواش ي من الشائع هنا ذاك الشكل األق دم و

 . عصر اإلقطاعية المبكرة
 ة تربي  ة األغن  ام والج  نس األكث  ر ب  صورة رئي  سي ٬ إن  ه تربي  ة المواش  ي الراحل  ة اللحمي  ة ـال  صوفية

 ) ٬ 87ص 136 ( تشارًا هو نوع كارامان ان
 ثمانين  ات الق  رن الع  شرين إذ ه  ي الح  ال – ربي  ة الماش  ية ف  ي خم  سينات ه  ذا ول  م تتح  سن طرائ  ق ت

 وف ي ال شتاءات الثلجي ة . كالسابق ال وجود لحظائر شتوية وال تتم عملية تحضير العلف ألج ل ال شتاء
تهلك قطاعات الماشية بسبب الب رد وال نقص ف ي العل ف٬ والخ دمات البيطري ة س يئة مثلم ا كان ت قب ل

. سنة 40 ـ 30
 . واح  د ) 11 ( أل  ف رأس م  ن الماش  ية طبي  ب بيط  ري 80 ات الق  رن الع  شرين ك  ان لك  ل فف  ي خم  سين

 وبالنسبة إلى الطرائق التقليدية األخرى الخاص ة بتربي ة الحي وان ف ي كردس تان تركي ا ف إن إنتاجه ا ال
 . يزال منخفضًا حتى اآلن بل هو متدٍن للغاية

 رًا ف ي حراث ة الم روج والمراع ي كان اس تثمار األراض ي المزروع ة الجدي دة يتحق ق تقريب ًا ح ص
 ف  ي الوق  ت ال  ذي تزاي  د في  ه تع  داد % 32 بن  سبة 1967 ٬ ـ 1938 الت  ي تناق  صت م  ساحتها م  ابين ع  ام

 %. 30 السائمة بنسبة
 ٬ ب شكل أساس ي ٬ أيضًا٬ تحتل تربية المواشي مكانًا ب ارزًا فه م يرب ون هن ا ٬ وفي كردستان العراق

 ون ادرًا م  ا . ي  ث تب رز زراع  ة النبات ات كأس اس للزراع  ة وال يرب ون البق  ر إال ف ي األودي ة ح . األغن ام
 ). العتبارات دينية ( يربون الخنازير

 الزراعة
 ففي مناطق كردستان النائية كان الرحال ة ي صادفون . مزارعون الكرد الحضر هم٬ في األساس٬

 أراٍض مفلوح  ة بعناي  ة بحي  ث أن ك  ل رك  ن م  ن أركانه  ا م  زروع بدق  ة وتمت  د الحق  ول عل  ى ش  كل
 وف ي ك  ل أرج  اء كردس  تان تنق  سم ). ٬ 110ص 114 ( جات وتخ  ضع لمنظوم  ة ري مدروس  ة جي  دًا م در

 واألراض   ي . وجبلي   ة غي   ر مروي   ة اص   طناعيًا ٬ األراض  ي إل   ى س   هلية تتطل   ب ال   ري االص  طناعي
 ). 12 ( المغمورة بالفيضانات تدخل ضمن الزراعات لمرة واحدة    صيفًا

 – األساس ي . الناحي ة الطبيعي ة والمناخي ة يمكن تقسيم أراض ي كردس تان الع راق إل ى ج زئين م ن
 . وي  شمل كلي  ًا وبالكام  ل من  اطق آربي  ل وال  سليمانية وج  زءًا م  ن من  اطق الموص  ل – األوس  ط الجن  وبي

 . والجزء الشمالي يضم أراٍض حول راوندوز
 وف  ي كردس  تان . ال  شتوية – ه  ذا وتنت  شر ف  ي كردس  تان الع  راق الزراع  ات الربيعي  ة والخريفي  ة

 اج الحق  ول الخاص  ة بالزراع  ات الخريفي  ة ال  شتوية لل  ري بينم  ا الزراع  ات الربيعي  ة الجنوبي  ة ال تحت
 . تتطلب الري الكثير

 ومن  ذ أزمن ة بعي  دة . تعتب ر آربي ل المنطق  ة الرئي سية للزراع ة غي  ر المروي ة ف  ي كردس تان الع راق
 ضًا٬ ي شتغل وف ي الوق ت الحاضر٬أي . يعتبرون وادي آربيل األهراء األساسية في بالد مابين النه رين

 . جميع سكان الوادي تقريبًا٬ في الزراعة
 ه ذا وتق  ع أف ضل حق  ول المجموع  ات الب شرية الجبلي  ة ف ي الج  زء ال  شمالي م ن كردس  تان الع  راق
 أخفض من القرى على المصبات المعتدلة الح رارة بحي ث أن كمي ة المي اه أكث ر ونم و النبات ات أغن ى

 وه  ذه المنح  درات تمي  ل إل  ى الجن  وب ل  ذا . ترب  ة أس  مك وحي  ث ال ) خاص  ة األش  جار اللوزي  ة الكثي  رة (
 عدا هذا تعمل سل سلة الجب ال الت ي تعل و . تحصل مدرجات الحقول على أقصى قدر من أشعة الشمس

بي  د أن قط  ع األراض  ي ال  صالحة . مت  ر عل  ى حمايته  ا م  ن الري  اح ال  شماليةـالغربية 2700 أكث  ر م  ن
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 ٬ لم  اء موج  ود بم  ا يكف  ي ل  ذا ي  زرع س  كان الجب  ال للزراع  ة قليل  ة للغاي  ة ف  ي ه  ذه البقع  ة رغ  م أن ا
 ). البقلية ( هنا في الحقول يزرعون مختلف أنواع النباتات القرنية . أساسًا٬بساتين الفواكه

 ال   وردة " أي ) رش غ   ول ( نوع   ان م   ن القم   ح أح   دهما ٬ ب   شكل أساس   ي ٬ ينت   شر ف   ي وادي آربي   ل
 – ي  سية لل  سكان المحلي  ين والث  اني ال  ذي ي  ذهب ل  دقيق الج  رش وه  ذه الم  ادة الغذائي  ة الرئ " ال  سوداء

 ٬ وأف  ضل أن  واع القم  ح ف  ي الجب  ال ه  و الربيع  ي البخ  اري . ) 13 ( قن  دهاري ال  ذي يعط  ي أف  ضل طح  ين
 بينم ا ٬ يزرعون النوع األول في آذار سوية مع الشعير ويحصدونه ويقطفونه في حزي ران . والشتوي

 . ) 14 ( الشتوي يزرعونه في آب ويقطفونه في أيار العام التالي
 ـ ش  باط ف  ي الع  ادة وت  ستمر مادام  ت الترب  ة تب  د  أ الفالح  ة بالب  ذر الخريف  ي ف  ي ك  انون الث  اني

 . ) 15 ( رطبة٬عادة حتى نهاية نيسان
 وخ  الل الفت  رة م  ابين أي  ار وآب ال ت  رى ف  ي الحق  ول ب  شرًا إال القلي  ل مم  ن ال ي  زال ي  زرع الخي  ار

 أنه من أجل أن ينمو البطيخ تب دو وأما زراعة البطيخ فهي غير مروية إال ). الشمام ( والبطيخ األصفر
 . األمطار ضرورية في نهاية أيار

 ففي : بيد أن هذا العيب تعوضه الطبيعة ذاتها . الفالح الكردي قليل اإلطالع على الدورة الزراعية
 وه ذه األش واك تم تص . شوك وال ) من وبر الجمل ( الطقس الحار تتغطى األراضي المفلوحة باألسالك

 وف  ي ٬ وه ذا وذاك ي ستخدمونه الحق  ًا إلطع ام الماش ية . وم ال شوك بتغذي ة الترب  ة ال سطح ويق الم اء إال
 . الشتاء لتدفئة المنازل

 وخ  الل س  بعة أي  ام م  ن ب  دء الب  ذر وال  زرع ي  سقون ٬ ت  شرين األول يزرع  ون ال  شتويات – ف  ي آب
 ات ات وف ي الحقيق ة ين تج ع ن ه ذا تن امي النب . األرض هناك حيث يوجد الماء والترب ة غني ة بم ا يكف ي

 ويطلق ون عل ى ه ذه الطريق ة م ن الزراع ة بال سقاية . إال أنهم يقضون عليها ب الفلح وال زرع ٬ الطفيلية
 والحبوب المزروعة بهذه الطريقة تن ضج قب ل الوق ت وتعط ي . الربص ـ في ضواحي آربيل – تسمية

 ساقط ب دءًا محصوًال جيدَا وعند انتهاء البذر والزرع كل شيء يعتم د عل ى األمط ار الت ي ع ادة م ا تت
 محفوظ ًا ) الرطوب ة ( بحي ث يظ ل الم اء ) 16 ( وتق دم أمطار ـ ب ارا  ـفوائد جلّ ى ٬ من أواسط تشرين الثاني
 . ويعتبر شهر كانون الثاني وشباط الشهرين األكث ر ن داوة عل ى م دار ال سنة . حتى حلول قيظ الصيف

 ي م رة ك ل ع شرة أما شهرا آذار ونيسان فهما شهران حرجان للغاي ة إذ أن هط ول األمط ار ض رور
 وفي الخري ف . وبعد الخامس عشر من أيار تصير األمطار معيقة لجني الحصاد . أيام على أقل تقدير

 وم ا إن تت ساقط المط رة األول ى حت ى يب دأ ) ت شرين الث اني ـ ك انون األول ( في بداية ال شتاء – المتأخر
 ملونه  ا ألس  باب مختلف  ة الت  ي ك  انوا لغاي  ة ه  ذا الوق  ت يه ) 17 ( الك  رد فالح  ة وزراع  ة تل  ك األراض  ي

 ). إلخ .. . انعدام وسائل الجر (
 ف  ي ٬ يب  دأ جم  ع ال  شعير ف  ي بداي  ة أي  ار وي  ستمر حت  ى نهاي  ة ال  شهر وأم  ا القم  ح فيقطفونه٬كقاع  دة

 والكثي  رون٬ مم  ن ال . الرج  ال والن  ساء واألطف  ال : وع  ادة م  ا ي  شارك الجمي  ع ف  ي الح  صاد . حزي  ران
 ف ي ال وادي وي تم اس تئجارهم للعم ل بغي ة جل ب ش يء م ا ممتلكات لديهم من الجبليين يق ضون ال شتاء

 وف  ي س  نوات ال  سيطرة اإلنكليزي  ة ف  ي الع  راق ك  ان ه  ؤالء الن  اس يح  صلون عل  ى س  دس . للبي  ت
 ). ٬ 100ص 177 ( المحصول الذي يتم جمعه

 يق ع البي در . وأحيان ًا تق وم الن سوة به ذا العم ل ٬ يتم نقل حزم الحنطة إلى البي در عل ى دابّ ات للنق ل
 . رب من القرية وهو ملكية عامة بالق

 يعتز كردس تان الع راق بتبغ ه ال ذي يحت ل٬ م ن حي ث الم ساحة المك ان الثال ث بع د الحنط ة وال رز
 . ضمن قائمة المزروعات

 . فزراعة التبغ هو العمل الرئيسي لدى سكان ضواحي الموصل والسليمانية وكذلك شهرزور
 ويتم بذر البذار في شباط ويزرع ون ) 20 ( ة جيدًا التبغ زراعة صيفية يزرعونها في األرض المروي

 ف ي ش هر آب ٬ تتنق ى ب ذرات ال زرع م ن الطفيلي ات وتنطم ر . الشتالت في الحقول في ش هر حزي ران
 وف  ي األس  ابيع األول  ى م  ن أيل  ول يقطع  ون األوراق . تح  ضر ف  ي الحق  ول خط  وط التب  غ المنتظم  ة

 عل ى ٬ عل ى الخي وط المم دودة ب ين األوت اد وفي ه ذا الوق ت يمك ن رؤي ة األوراق المن سقة ٬ للتجفيف
 يب  دؤون بتجفي  ف ) ف  ي أواس  ط أيل  ول تقريب  ًا ( أط  راف الحق  ول وحافاته  ا وعن  دما يب  دأ هط  ل األمط  ار

 وم ن ث م ينبغ ي نق ل التب غ إل ى المدين ة . األوراق على رف وف ف ي المن ازل أو ف ي مب اٍن خاص ة ل ذلك
. ) 21 ( ألجل فرزه وبيعه
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 . ي للشغل في كردستان تركيا أيضًا تشكل الزراعة المجال الرئيس
 وم  ن إح  دى س  مات تط  ور القري  ة الكردي  ة ف  ي تركي  ا ه  و ذاك الت  شابك الوثي  ق ب  ين العالق   ات

 ومم ا يعي ق التط ور االجتم اعي واالقت صادي  وال سياسي لكردس تان التركي ة . اإلقطاعية والرأسمالية
 ووض ع األش ياء ه ذا . القبلي – ري هو وجود عالقات إقطاعية في البالد وكذلك رواسب النظام العشائ

 يروق ألوساط البالد الحاكمة بالتمام والكمال ألن ه ي ساعد عل ى اإلم ساك بخن اق ال شعب الك ردي ف ي
 . حالة من الخضوع والطاعة

 وتعم  ل . خاص ة ف  ي انع دام الب ذار النوعي  ة الف اخرة ٬ تب ّدى تخل ف الزراع  ة ف ي كردس تان التركي  ة
 بيد أن ن شاطها كل ه موج ه نح و تق ديم الع ون . في توزيع البذار ) 22 ( مزارع الدولة ومحطات االنتقاء

 للمالكين والفالحين األغنياء ألن األسعار التي تباع الب ذار عل ى أساس ها لي ست ف ي متن اول الفالح ين
) 23 .( 

 س نة نظ ام الزراع ة ب ثالث 200 ـ 100 يسود في من اطق كردس تان التركي ة مثلم ا ه ي الح ال قب ل
 ٬كم  ا يتجل  ى تخل  ف الزراع  ة ف  ي ) ٬ 139ص 203 ( طق توج  د دورت  ان فق  ط ف  ي بع  ض المن  ا ٬ دورات

 والج زء . كردستان التركية نتيجة للتوزي ع غي ر المتك افئ ف ي ال بالد ل آلالت والموج ودات الزراعي ة
 األكبر من التكنيك الزراعي مركز ف ي تركي ا الغربي ة أي ف ي تل ك المن اطق المتط ورة فيه ا العالق ات

 علق بشرق تركيا فف ي والي ات بنيغ ال وبتل يس وط ونجيلي وهك اري الم سكونة وأما بما يت . الرأسمالية
 . جرارًا / 50 / باألكراد فال يوجد فيها سوى

 المادة الصيفية األساسية التي تزرع في سهول كردستان اإليرانية وبعض مناطقه ا ) 24 ( يعتبر الرز
 ط  ي ب  زرة كبي  رة طري  ة وي  زرع ف  ي ك  ل مك  ان تقريب  ًا ن  وع م  ن ال  رز اس  مه جي  ردا ال  ذي يع . الجبلي  ة
 عنب ر وص دري إال أنه ا أق ل – وفي بعض األحيان يزرعون تلك األنواع األكث ر ص غرًا وخف ة . غضة

 ه  ذا ويزرع  ون ال  رز ف  ي آذار ويجمع  ون المح  صول ف  ي . قب  وًال للغ  ذاء وال تحظ  ى بالت  سوق محلي  ًا
 . ) 25 ( تشرين األول

 ت ودشتابيل ومرغ اور وت ارغيور دش – وفي شمال كردستان اإليرانية تعود أودية جبال كردستان
 القم ح وال ذرة : وم ن الزراع ات األساس ية هن ا . إلى المناطق الزراعية األكث ر خ صبًا ) 26 ( وبرادوست

 ويشتغل في هذا المجال أيضًا سكان مناطق . والعدس والشعير والشوندر السكري ونبتة القطن والتبغ
 ٬ ايالج  ا ٬ ومي  ه٬ راورود٬ط  اال تي  رزان غ ٬ ش  اردولي ٬ أص  فهان ب  اد ( كردس  تان إي  ران الوس  طى

 وفي الجزء الجنوبي من كردستان اإليرانية يشتغل الكرد ف ي الزراع ة ف ي ). مها باد وغيرها ٬ أشنوية
 . من  اطق روان  صور وبافي  ه وك  اراطورا وج  وانرود وكوماس  ي وأوروم  ان وميري  وان وه  ارون أب  اد

 ). البقلية ( والمزروعات األساسية هنا هي الحبوب والنباتات القرنية
 ومن الزراعات البقلية األكثر شهرة ماش ونوكود والسمسم الشرقي الذي يستعمل كتابل ف ي أثن اء

 تعتب ر البق ول م ن المزروع ات ال شتوية الت ي . خبز الخب ز واألرغف ة وك ذلك لع صر الزب دة وال سمنة
 تم ايز فيم ا بينه ا ثمة ثالث ة أن واع م ن البق ول المحلي ة وه ي ال ت . يزرعونها مباشرة بعد جمع الحبوب

 وم  ن الزراع  ات األخ  رى . كثي  رًا إذ ه  ي كله  ا ب  ذار ص  غيرة ت  ذكرنا ب  البقول المزروع  ة ف  ي فرن  سا
 العم الق وتزرع في المن اطق الجبلي ة م ادة ال دخن وخاص ة الن وع . ) 27 ( يزرعون الذرة ونبتة القطن
 ني الحصاد ف ي ويتم زرع هذين النوعين في حزيران وج . س ـ الدخن ر و خارزين واألصفر من الجا

 . نهاية آب ـ أيلول كما يزرعون القمح الربيعي الذي يحتاج إلى ري
 ف ي ض واحي ( أيضًا٬ ال شوندر ال سكري ٬ ومن الزراعات التكنيكية في كردستان إيران يزرعون

 وميان دوابا ف ي الج زء األوس ط وح ول ش اه أب اد ف ي الج زء الجن وبي م ن ال بالد ٬ أورميه في ال شمال
 ) تكنيكية أي تلك المستخدمة في الصناعة ـ المترجم الزراعات ال ).(

 وف   ي بع   ض . وبانته  اء القط   اف والجم   ع يتق  سم المح   صول بح   ضور الم   ستأجر ووكي  ل المال   ك
 س ركار  ال ذي يراق ب – ي تم تعي ين مراق ب خ اص ) في سولدوز ومهاباد على سبيل المث ال ( المناطق

 ). 28 ( تقسيم المحصول
 ومعظ   م الم   ساحات . كردس   تان ال   سورية ه   ي نبت   ة القط   ن والزراع   ة التكنيكي   ة الرئي   سية ف   ي

 . المزروعة بهذه النبتة موجودة في محافظات حلب والحسكة وحماه والرقة
 كان حجم اإلنتاج الزراعي في المناطق الكردية في سورية كبيرًا جدًا حتى بداي ة الق رن الع شرين

. بشكل أساسي وإلى يومنا هذا٬ يزرع الحبوب هناك ). ٬ 80ص 43 (
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 والقم ح يزرعون  ه ف ي األراض  ي البعلي ة م  ن محافظ  ات الح سكة وحم  اه وحل ب وظ  روف س  ورية
 وم  ن ب  ين األن  واع المحلي  ة يمك  ن ذك  ر الح  وراني . المناخي  ة مالئم  ة للغاي  ة لزراع  ة القم  ح القاس  ي

 حي ث وهناك طلب كبير على القمح السوري ف ي أوروب ا والس يما ف ي ايطالي ا . والخماري والبياضي
 . ) ٬ 146ص 58 ( يستعملونه هناك لصنع المعكرونة والحلويات

 بعد القمح تأتي الزراعة األكثر انتشارًا وهي ال شعير ال ذي يزرعون ه ف ي تل ك المن اطق الم ذكورة
 . أعاله

 وف  ي ك  ل مك  ان م  ن بق  اع ). 29 ( ويعتب  ر التب  غ الزراع  ة المروي  ة األساس  ية ف  ي المن  اطق الجبلي  ة
 : والخضار كردستان يزرعون القرعيات

 وف  ي ٬ ) 30 ( أن  واع البط  يخ االحم  ر والخي  ار والق  رع والبن  دورة والب  صل والباذنج  ان والبامي  اء
 كم ا يزرع ون ) الخرش وف ( اللفت والفج ل وال شوندر والك رفس وال سبانخ واالرض ي ش وكي : الشتاء
 ). ٬ 364ص 172 ( البطاطا

 ك انون – ين ضج ف ي آب ال ذي ) ب الري ( فهنا يزرع ون العن ب االس ود . المنحدرات مغطاة بالكروم
 ففي كردستان إيران يزرعون حت ى . وفي السهول والجبال يمكن رؤية الكروم المروية أيضًا . األول

 وف   ي كردس   تان الع   راق يزرع   ون ال   دراق والخ   وخ ). ٬ 227ص 46 ( الع   شرين نوع   ًا م   ن العن   ب
 وة بب  ساتين وإنه  ا لرائع  ة ض  يعة ش  قال . والرم  ان والت  ين ) الكمث  رى ( والتف  اح واإلج  اص ) البرق  وق (

 والبساتين متطورة للغاية في كردستان إيران وخاصة في مناطق . الفواكه الممتدة على مد النظر فيها
 كرمنشاه ومهاباد وحسن أباد وبيلياساوار حيث يزرعون الكرز والمشمش والخوخ وال دراق والت وت

 غابات كردس تان كث رة م ن ففي . ليست بقليلة االهمية بالنسبة للسكان األكراد الثروة الحراجية ). 31 (
 ). ٬ 365ص 172 ).( الطوافات ( خاصة لصنع العوامات ٬ وكان الخشب يستخدم . شجر الجوز

 ). 32 ( يمكن مصادفة كميات كبيرة من شجر البلوط في عداد األشجار البرية
 – وب  دءًا م  ن ع  شرينات الق  رن الع  شرين أخ  ذت تنت  شر عل  ى نط  اق واس  ع الم  ادة ال  سريعة النم  و

 . أنواع الحور الفضي اللون آسبيندور وهي من
 وفي كردستان إيران تنتشر الثروة الحراجية٬على االغلب في الشمال الغربي بالقرب م ن الح دود

 والي شتغل ف ي ). أفروم ان إل خ ٬ كوماس ي ( أيضًا س كان المن اطق الجنوبي ة ٬ ويشتغل فيها . مع تركية
 ٬ ي تنع دم فيه ا الغاب ات الكبي رة ي تم وف ي ال سهول الت . الرجال فحسب بل النساء أيضًا ) 33 ( هذا المجال

 . وبكل الوسائل٬ تشجيع غرس األشجار على طول األقنية
 ويتمتع بأهمية كبيرة العفص الذي يمكن مصادفته على البلوط القصير القامة وخاص ة ف ي جن وب

 ثمرة الصماخ الت ي ت ستعمل ف ي التتبي ل : وثمنها غالٍٍ . كما يجمعون الصمغ . ) طوروس ( جبال تافر
 . وظروف سهول كردستان العراق مالئمة للحصول على مياه ارتوازية . لحوم وغيرها من االطعمة ل

 . ممتازة وفي حال حفر اآلبار يكمن زرع القمح والرز والشوندر السكري ونبتة القطن ٬ هنا ٬ فالتربة

 القاعدة الزراعية التكنيكية
 ف  أدوات اإلنت  اج . ف  ي الم  ستوى تع  اني التجهي  زات الفني  ة الزراعي  ة ف  ي كردس  تان م  ن انخف  اض

 وي  زرع الك  رد االرض بمح  راث تقلي  دي . األساس  ية تظ  ل تقريب  ًا عل  ى حاله  ا وعل  ى امت  داد ق  رون
 ). الثيران بصورة رئيسية واألحصنة أحيانًا ( يجّرونه بحيوان ثقيل

 وبالن سبة . هكت ارات 5 ـ 3 وخالل سنة واحدة يفلح زوجان م ن الثي ران الت ي تج ر المح راث قراب ة
 ). 34 ( فال شيء معروف ) القمح والشعير والنباتات القرنية والرز ( لى سماد الزراعات األساسية إ

 ي صف الع الم النرويج ي فري ديريك ب ارت ال ذي أق ام ف ي كردس تان الجنوبي ة ف ي نهاني ة أربعين  ات
 كل تكنيك اإلنت اج ب ش :" يصف حالة االقتصاد الزراعي في منطقة السليمانية بما يلي ٬ القرن العشرين

 ض  عيف التط  ور للغاي  ة وطرائ  ق الزراع  ة ب  سيطة للغاي  ة٬ الس  يما م  ايخص الحب  وب بأنواعه  ا ٬ ع  ام
 ل ذا المحاص يل منخف ضة . فهنا يعتمدون على األكثر على توافق هذه الزراع ة م ع الترب ة . األساسية

 ). 19 ـ ٬ 18ص 153 ( ويضطر الكرد إلى فالحة أراض أكبر مما يلزم للفرد من السكان
 فف ي كردس تان إي ران . طرائق البدائية في فالحة األرض في أرجاء كردستان األخرى وتستخدم ال

 باس تثناء ( واالراض ي . يستخدمون المحراث الخشبي الذي يربطون به ثوران أو زوجان م ن الثي ران
٬ فيلتشيف سكي أن طريق ة ال زرع والفل ح . ل . كت ب و . ال ت سمد ) البساتين المحددة للزراع ات التكنيكي ة



 ـ 10 ـ

 وهي لم تخضع للتغير خالل عدة ق رون إذ يفلح ون األرض ب المحراث ال ذي يمكن ه أن . دائية ب ٬ هنا
 ودرس المحصول هو عملية مديدة ومعقدة وثمة ). ٬ 188ص 60 ( سم ال أكثر 12 ـ 10 يصل إلى عمق
 األول ى ه ي الجنج ر وتعن ي ال درس بواس طة عرب ة غي ر كبي رة وله ا أس نان ح ادة ٬ طريقتان للدرس

 . يربطون الحيوان به ) جنجر ( على دواليب
 وي  سوقون الحي  وان ح  ول ع  امود . ش  خص ك  ي يجعله  ا ثقيل  ة – المركب  ة – ويجل  س عل  ى العرب  ة

 وف   ي الظ   روف العادي   ة ي   ستمر درس . وبأس   نان ال   دواليب يفتت   ون ال   سنابل المم   دة عل   ى األرض
 فه ي – ا الجي ر – ألس بوع كام ل وأم ا الطريق ة الثاني ة ) ك غ 1000 ـ 800 ( المحصول من الهكتار الواح د

 10 ـ 5 ع  ادة ( تق  وم عل  ى درس بي  ادر ال  سنابل المنت  شرة والمنب  سطة عل  ى األرض بواس  طة الثي  ران
 وهذه الطريقة أكثر بدائية وإرهاقًا م ن الطريق ة األول ى أي الجنج ر ويل زم . التي تقاد دائريًا ) رؤوس

 : وليس عبثًا المثل الكردي الشهير . وقت أكثر لمثل هذا الدرس
 وف  ي ه  ذا ). ٬ 174ص 173 " ( بث  ور واح  د س  يتحول ال  دم إل  ى م  اء ) الجي  رة ( ة حت  ى تنته  ي طريق "

 . الوضع تضيع كميات كبيرة من الحبوب حتمًا
 يرسم لوحة مماثلة أيضًا االثنوغرافي االنكليزي غ الوفي ال ذي راق ب ف ي نهاي ة خم سينات الق رن

 : يقول وكتب . العشرين حصاد الحبوب في بعض قرى كردستان العراق الجبلية النائية
 . يتم جني الحب وب ي دويًا٬ بع دها يربطونه ا ف ي حزم ة ص غيرة توض ع ح ول البي در نح و الوس ط "

 ك انوا ي شدون . ويعدون البيدر مسبقًا إذ يغطونه بالقش والتبن ويدحرجونه على محدلة حجري ة ثقيل ة
 وم ن ث م ) ع ادة ي ستخدمون أربع ة حيوان ات ( عُ دة ش د واح دة في عدة بغال أو حمير وثيران أو أبقار

 . وبهذه الصورة يتم درس البذار من العجالت ٬ يسوقونها حول البيدر
 ويب دؤون ذري ) يذهب الحقًا للعلف ( وبعد ساعات مضنية من الدرس يجمعون القشر من البيدر

 ولهذه الغاية يستخدمون المذاري بخمس مسننات وينهرس الكثير من الب ذار كم ا يطي ر ب سبب . البذار
 ويحفظون بالبذار في الدار في أكياس كبيرة وبسيطة الصنع وال يذهب إل ى ال سوق إال . الريح القوية

 ). ٬ 91ص 172 ( جزء صغير من البذار
 وفق  ط ع  دد قلي  ل م  ن الم  الكين الم  زارعين ق  ادر عل  ى ش  راء آالت زراعي  ة و إنتاجي  ة العم  ل ف  ي

 ). ٬ 91ص 173 ) ( 35 ( كردستان في المجال الزراعي يظل منخفضًا للغاية
 ح  ساب المح   صول عل  ى أس  اس الهكت   ار الواح  د المفل   وح ب  ل عل  ى أس   اس كمي  ة الب   ذار ال ي  تم
 كغ من ب ذار 100 كغ من كل 2000 ـ 400 فمثًال في كردستان إيران يمكن الحصول على . المزروعة

 وح  سب المعطي  ات الرس  مية يبل  غ ). ٬ 365ص 187 ( ك  غ 700 ـ 500 الحب  وب إال أن  ه ف  ي الع  ادة يك  ون
 تفي  د ). 1962 / 12 / 6 و 11 / 17٬260 ( ك  غ منالهكتارالواح  د 800 ـ 600 المح  صول الوس  طي م  ن القم  ح

 منه ا % ٬ 60 المعطيات التقريبية أنه من مليون هكت ار م ن األراض ي المزروع ة ف ي كردس تان إي ران
 " هبة رباني ة " وحسب العادة المتداولة هنا فإن الماء . يروى بينما الجزء اآلخر تتم زراعته دون إرواء

 وم ن . ) 36 ( ع ذل ك فهن اك حي ث الم اء قلي ل فه و ي صير ملكي ة خاص ة ال يجوز شراؤها وال بيعه ا وم
 . الجلي كليًا أن مثل هذا مستحيل في تلك المناطق التي يتوفر فيها الماء بما يكفي

 كم  ا ي  تم اس  تخدام المي  اه الجوفي  ة وتعط  ى أف  ضلية ٬ أساس  ًا٬ م  ن األنه  ار واألقني  ة ٬ يح  دث ال  ري
 إال أنه ا بعي دة ع ن تلبي ة المتطلب ات . ائية ولآلبار االرتوازية للمضخات التي تعمل بالمحركات الكهرب

 . الالزمة إلى يومنا هذا
 هذا ويعود الحق في اس تخدام الم اء م ن األقني ة المبني ة ب القرب م ن األنه ار٬ ويع ود إل ى م ْن بن ى

 وإذا أرادوا إي   صال القن   اة إل   ى قطع   ة األرض الت   ي تخ   ص الم   الك ول   يس إل   ى ذاك ال   ذي . األقني   ة
 وإذا كان   ت األرض واقع   ة ض   من نط   اق . م   ا ي   تم اس   تخدام عم   ل ال   سخرة ٬ تأجرها فهنا٬غالب   ًا ي   س

 . عادة٬ينشئون قناة بصورة جماعية ويستثمرونها سوية ٬ استخدامات الفالحين فهم
 فكل فالح له الحق في االستفادة منه لساعات محددة أو ألي ام . وكقاعدة٬يتوزع ماء القناة بالتسجيل

 ي تم ) مي راب ( ع الواحد وذل ك تبع ًا للظ روف المحلي ة والم سؤول الرس مي ع ن ال ري معينة في األسبو
 . تعيينه في معظم الحاالت من قبل المالك وأحيانًا ينتخبه الفالحون

 وتصير مشكلة الماء أكثر حدة في الصيف٬وخاصة ف ي س نوات الجف اف إذ إن األراض ي الواقع ة
 هذا الماء يتبخر جزئيًا وذلك قبل أن ي صل إل ى األرض بعيدًا عن المنبع تحصل عادًة على مياه أقل و

وبالطبع٬ مثل هذا الوضع لألشياء حتى أن ه يول د٬ أحيان ًا٬حوادث كبي رة إذ تت صادم . التي في انتظاره
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 ويستغل المالكون النقص في الماء لل ضغط . مناطق كاملة فيما بينها وتنتهي االشتباكات بسفك الدماء
 . على الفالحين
 وأم   ا المالك   ون ٬ ورة ال يتم   سك الف  الح فعلي   ًا  ب   األرض فح  سب ب   ل بالم   اء أي  ضًا وبه  ذه ال   ص

 في ستغلون الج دل ح ول الم اء وب سببه ك ي ) الجندرم ة ( المسؤولون الرس ميون٬ الس يما رج ال ال درك
 . يضعفوا حاالت التضامن بين الفالحين

 ك   ل أرج   اء يمك   ن ح   صر األس   باب األساس   ية للم   ستوى الم   نخفض ف   ي اإلنت   اج الزراع   ي ف   ي
 ف   ي العالق   ات الزراعي   ة المتخلف   ة والم   ستوى المت   دني للغاي   ة ف   ي التكني   ك وانع   دام ٬ كردس   تان

 ). 37 ( االختصاصيين
 وضع المزارعين الشغيلة

 يشكل الفالحون الذين ال يملكون أرضًا والعمال الزراعي ون األكثري ة ال ساحقة م ن س كان الري ف
 وع  دا االس  تغالل القاس  ي المباش  ر . م  ن الفق  ر الم  دقع الكردس  تاني إذ تع  يش هات  ان الفئت  ان ف  ي حال  ة

 وف ي . يتعرض هذا الجزء األساسي من الشغيلة الك رد الس تغالل آخ ر ه و ال ضرائب غي ر المباش رة
 م  ن أص  ل الزراع  ات األساس  ية ال  ثالث ) التب  غ وال  شوندر ( كردس  تان اإليراني  ة تحتك  ر الدول  ة م  ادتين

 ف ي أثن اء ال شراء أثم ان التب غ تبع ًا ٬ در المؤسسات الحكومي ة وتق ). التبغ والشوندر السكري والقمح (
 وهك ذا اش ترت ال سلطات ف ي أورمي ه التب غ . وهو يباع بسعر أعلى بكثي ر م ن س عر ال شراء . لجودته

 ). ٬ 164ص 127 ( رياًال لقاء الكيلو غرام الواحد 450 رياًال وباعوه ب 27 بالجملة ب
 كان   ت معام   ل ال   سكر ت   دفع . ء ال   شوندر ال   سكري ومث   ل ه   ذا النظ   ام ك   ان قائم   ًا ف   ي أثن   اء ش   را

 وه ذه . ك غ م ن ال سكر / 150 / كغ من السكر لقاء ط ن م ن ال شوندر يح صلون عل ى 6 رياًال بـ / 780 /
 . آالف ريال / 3 / الكمية كانت الدولة تبيعها لقاء

 ـ  وبن  اء علي ه ك  ان رب  ح . ري ال 600 تبل غ النفق  ات الق صوى عل  ى معالج ة وت  صنيع الط ن الواح  د
 فف ي ع ام . ري ال ف ي الط ن الواح د م ن ال شوندر / 1500 / ة وبناء عليه كان ربح الدولة الصافي الدول

 ). ٬ 170ص 173 ( . مليون ريال 300 وحده فاق ربح الدولة الصافي 1959
 ه ذه ه  ي الطرائ  ق الت  ي كان ت أوس  اط إي  ران الحاكم  ة ت ستخدمها ف  ي اس  تغالل الجم  اهير الكردي  ة

 . والمرابون في كل أرجاء كردستان بنهب الفالحين بال أدنى شفقة عدا هذا يقوم المالكون . الفالحية
 . وفي كردستان اإليرانية ال يمكن لدخل الفالح أن يضمن معيشة أسرته بل حت ى ف ي الح د األدن ى

 الف الح ف ي " يع يش الف الح الك ردي ف ي حال ة م ن الفق ر الم دقع :" يقول الجغراف ي اإليران ي الحم داني
 ). ٬ 171ص 173 فقرة من " ( ال يملك شيئًا في كردستان :" سور بهرامي كردستان كما كتب البروف

 يرس  م ع  ضو المحكم  ة العلي  ا األميركي  ة ولي  امز دوغ  الس اللوح  ة التالي  ة النموذجي  ة بالن  سبة إل  ى
 : كردستان الجنوبية

 10 غنم  ة ويعي  ل أس  رة م  ن 15 لدي  ه س  ت بق  رات و . عب  د اهللا ال يمل  ك أرض  ًا وال ي  زرع أرض  ًا "
 . غنم  ة ويعي  ل أس  رة م  ن شخ  صين 20 ال يمل  ك وال يفل  ح ولدي  ه أربع  ة عج  ول و وأم  اني . أش  خاص

 م ن المح صول % 20 وحسين ال يملك أرضًا بل يستأجر أرضًا من تاجر في ّخرم أباد وح صته تبل غ
 غنم ة / 30 / بق رات و / 4 / ول ه ) ك غ تقريب ًا 17 الب ود الواح د يع ادل ( ب ود / 300 / الذي بلغ في تلك ال سنة
 غنم ة ويعي ل أس رة / 20 / وت اجي ال يمل ك وال ي زرع ول ه بقرت ان و . أش خاص ويعيل أسرة من خمسة

 ). ٬ 103ص 161 " ( مكونة من أربعة أشخاص
 ري      اًال / 1695 / تبل     غ الميزاني      ة ال      سنوية للف      الح ال      ذي ال يمل      ك أرض      ًا وعن      ده ث      وران

 النفق   ات ال   دنيا عل   ى احتياج   ات األس   رة " اطالع   ات " وق   درت جري   دة ) 1953 / 7 / 261٬2٬9٬12 (
 وف  ي ). دوالرًا للف  رد الواح  د 40 قراب  ة ( ري  اًال ف  ي ال  سنة / 11640 / م  ن أربع  ة أش  خاص ب  ـ المكون  ة

 يبل  غ دخ  ل ) المكون  ة م  ن خم  س أش  خاص وس  طيًا ( األس  رة الفالحي  ة الكردي  ة الت  ي ال تمل  ك أرض  ًا
 ـ . تقريب ًا ف  ي ال سنة / 30 / األس رة بمجموعه ا  15 وبالن سبة إل ى العام  ل الم زارع فه ذا ال  رقم أخف ض

 . ًا والدخل السنوي للراعي يبلغ هذا الرقم تقريبًا دوالر
 ري اًال ش راء ثالث ة ) 1950 ( دوالرًا / 26 / وفي س تينات الق رن الع شرين ك ان الف الح ي ستطيع بمبل غ

 ريال وثالثة أمتار من قم اش ص يفي خفي ف أو / 300 / رخيصة ) شتوية ( أمتار من قطعة قماش قطنية
ري  ال / 100 / بمبل  غ ) الجزم  ات ( حذي  ة المطاطي  ة ري  اًال وزوج  ين م  ن األ ) 50 ( قم  يص رج  الي واح  د
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 كيل  و / 12 / و ) ري  اًال 150 ( ري  اًال وكيل  و غرام  ًا واح  دًا م  ن ال  شاي ) 750 ( ك  غ م  ن الطح  ين / 150 / و
 ). 172 ـ ٬ 171ص 173 ( . ) ريال 300 ( كغ من الجبنة / 6 / و ) ريال 300 ( غرامًا من السكر

 ب م ع احتياجاته ا ف ي الح  دود تتناس تب ين األرق ام ال واردة أن ميزاني  ة األس رة الكردي ة ض ئيلة وال
 فه و . إلى العيش على الكفاف كلي ًا ٬ من حيث الجوهر ٬ ووفقًا لهذه المعطيات يضطر الفالح . الدنيا

 وال مج ال حت ى للك الم ح ول . ) الكيروس ين ( عليه أن يحيا بال إنارة كما أنه ال يقدر عل شراء الكاز
 فم  ا ه  و الم  ستوى المعي  شي للعام  ل . المعالج  ة ل  دى الطبي  ب ت  أمين التعل  يم ل  ألوالد أو االس  تفادة م  ن
 ! دوالرًا في السنة فقط / 15 / بل / دوالرًا / 26 / الزراعي أو الراعي الذي ال يبلغ دخله

 . تقريبًا من الدخل الوطني % 20 وفي اآلن ذاته يحصل كبار مالكي األراضي في كردستان على
 م ن ال دخل ال وطني % 24 ويع ود . لل شخص الواح د دوالر / 5600 / ويبلغ ال دخل ال سنوي له ذه الفئ ة

 دوالر ف ي ال سنة ويح صل مالك و 3300 لمالكي قطعان الماشية كبيرة العدد ويبلغ الدخل الفردي لهم
 دوالر ف  ي ال  سنة لل  شخص / 500 / م  ن ال  دخل ال  وطني أي أكث  ر م  ن % 5 األرض المتوس  طون عل  ى

 دوالرًا بقلي     ل / 160 / أكث     ر م     ن ويبل     غ ال     دخل ال     سنوي للمال     ك المتوس     ط للماش     ية . الواح     د
 ). 168 ـ ٬ 167ص 173 (

 يشهد تحليل األرقام الواردة أعاله٬ بصورة بليغة على انعدام المساواة في أوساط سكان كردس تان
 من % 87 من مجموع الدخل الوطني بينما دِخل % 44 من السكان على %/ 1 / الزراعيين إذ يحصل

 . البسيطة للحياة اليومية العادية السكان غير كاٍف لتأمين االحتياجات األولية
 كما هو معروف يحتوي بيت الفالح الكردي عل ى . وإنها لمرعبة لوحة ظروف الفالحين السكنية

 بيندر الذي زار كردستان في القرن ف ي الق رن التاس ع . كتب خ . غرفة واحدة تقطن فيها األسرة كلها
 م عرض ًا ومت ران 3 م طوًال و 3٬5 ( هما وكان يعيش في إحدا . قست غرفتين من تلك الغرف :" عشر

 أمتار عرضًا  و متران 3 أمتار طوًال و 5 ( وفي الغرفة األخرى . الزوج وزوجتاه وحماران ) ارتفاعًا
 ٬ص 154 " ( ال  زوج م  ع زوجت  ه وابنتهم  ا م  ع زوجه  ا وابن  ان وث  وران وحم  اران وغنمت  ان : ارتفاع  ًا

53 ( . 
 رى أن  ه ف  ي ه  ذا ال  سياق ل  م تح  دث تغي  رات وإذا قارن  ا ه  ذه المعطي  ات م  ع معطي  ات يومن  ا ه  ذا ن

 وفي وقتنا الحاضر كما في الماض ي ي تم اس تهالك الج زء األساس ي م ن اإلنت اج الزراع ي . جوهرية
 من قبل سكان كردستان أنفسهم ولكن قسمًا هامًا متزايدًا من اإلنتاج الزراعي يكت سب قيم ة س لعية إذ

 . أخرى من إيران والعراق أو تركيا يذهب للبيع في مدن كردستان نفسها أوفي مناطق

 ) حالة الحرف والتجارة ( المدن والحياة المدنية
 كردستان التركية

 نادرًا ما كان الرحال ة والب احثون األجان ب يوجه ون اهتم امهم نح و الجان ب االقت صادي م ن حي اة
 ثيرة٬ تعود أحيان ًا إل ى غير الك ٬ والمعلومات . وقلة قليلة فقط تصدت لهذه المسألة . المجتمع الكردي

 وال  سبب أوًال ألن اقت  صاد كردس  تان وألس  باب جغرافي  ة ٬ الماض  ي البعي  د إال أنه  ا ل  م تفق  د أهميته  ا
 ثاني ًا ألن ه ذه األس باب تت  يح ٬ وتاريخي ة ق د تط ور بوت ائر بطيئ ة للغاي ة ول  م يخ ضع لتغيي رات هام ة

 . العشرين المجال لمقارنة معطيات القرن التاسع عشر مع معطيات القرن
 لذا عند إلقاء الضوء عل ى حي اة كردس تان االقت صادية غالب ًا م ا يلزمن ا االس تعانة بم ؤرخي الق رن

 دروفيل وجوبير وتايلور ومايفسكي وت اميلوف وتي رمين : التاسع عشر وباحثيه من الروس واألجانب
 . ومالوم وغيرهم

 مرة أخ رى أن كردس تان لي ست ب الد ٬ تذكرنا أعمال البحث والدراسة التي قدمها هؤالء وأمثالهم
 الجبال والعشائر الرحل والحضر فحسب بل ه ي ب الد الم دن العريق ة الت ي تكون ت فيه ا تقالي د معين ة

 . للحرف والتي كانت تمر عبرها طرق القوافل والتجارة العديدة
 بغ داد جوبير كانت كردستان حتى في القرن التاسع ع سر مرك زًا أساس يًا لتزوي د . آ . حسب شهادة

 وم  ن كردس  تان ك  ان ينطل  ق ال  صوف ومنتجات  ه والع  سل والعف  ص . واس  تانبول ودم  شق بالماش  ية
وك  انوا ي  وردون إل  ى كردس  تان األدوات واألقم  شة القطني  ة والحريري  ة . وال  صمغ وبع  ض ال  دهانات

. والسكر وعددًا من السلع األخرى
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 ) نب ات ص مغي ( غ وج ذور الف ّوة وفي تجارة المنتجات النباتية شغل الموقع األهم العف ص وال صم
 ٬ وثمار شجر الفستق التي كان الكرد يحصل منها على أنواع خاصة م ن الزي وت ل صناعة ال صابون

 عل  ى وج  ه الخ  صوص٬ األنق  رى ال  ذي تح  دث عن  ه القن  صل ٬ وم  ن ال  صوف الم  صدر ك  ان األفخ  ر
 ة باإلنج  از الرائ  ع المتمي  ز " فه  و كت  ب ع  ن المع  اطف وال  شاالت . ت  ايلور . اإلنكلي  زي م  ن دي  ار بك  ر د

 والتن  وع ب  األلوان والزخ  ارف والوش  اء الت  ي ت  شهد عل  ى ال  ذوق الفط  ري غي  ر الع  ادي ل  دى الن  ساء
 ". الكرديات

 ف ي ك ل األرج اء م ابين .. . التي تشترى بسبب رخصها الكبي ر " واألقمشة الحريرية من ديار بكر
 ". ديار بكر والبحر األسود

 ب ضائع ٬ لغاية أواس ط الق رن التاس ع ع شر ٬ نت تبيع سنويًا وتفيد معطيات تايلور أن كردستان كا
 ). 80 ـ 79 ص 130 : انظر ( ألف جنيه إسترليني / 700 / بمبلغ يفوق

 والي ة ) تشيليمريك ( ومعاصر تايلور٬ الرحالة الروسي مالوم كتب عن اقتصاد قضاء جوالميرك
 وت صل . لف رس للبي ع في هذا القضاء يستخرجون العفص وي صدرونه إل ى الموص ل وب الد ا : " وان

 والرط ل ال سوري . القنط ار يع ادل مئ ة رط ل ( ألف قنط ار / 30 / الكمية تقريبًا من بيع العفص حتى
 القنط ار ي ساوي " ويشرح المؤلف القنطار بين قوس ين ب أن ٬ غ 453 غ بينما اإلنكليزي يعادل 2500
 الموص ل ومحلي ًا٬ وال شمع والع سل يبيعون ه إل ى وان و . " المت رجم " ك غ / 16 / بودًا والب ود يع ادل 15

 الملون  ة توج  د ش  جرة ملون  ة اس  مها وم  ن ب  ين النبات  ات .. . يبيعون  ه إل  ى الموص  ل وب  الد ف  ارس ووان
 . ج  اكري الت  ي ي  صنعون م  ن ثماره  ا ص  باغًا أص  فر يبيع  ون الكثي  ر من  ه إل  ى حل  ب وب  الد ف  ارس أال

 آالف 10 بيع ات إل ى في الموص ل كم ا يبيع ون األغن ام بحي ث ت صل الم .. . ويذهب صوف الغنم للبيع
 كان بيع ك ل الم واد ال واردة أع اله ي تم محلي ًا م ن قب ل التج ار ..". . رأس في حلب ودمشق وقيصرية

 ب صورة ( والتج ار . الجوالين ألن السكان المحليين تهربًا من الجمرك لم يعولوا على مغ ادرة ق راهم
 وك ان المحلي ون ي ستخرجون . ان كانوا من تبريز واورميه وكاش ) رئيسية من اليهود واألرمن والترك

 وك انوا ي وردون س نويًا حت ى . خامات الحديد والرصاص بصورة خفية عن أنظار الحكوم ة التركي ة
 . ألف قنطار من الخامات 30

 لقد عمل تج ار ع رب وف رس ويه ود كثي رون ف ي كردس تان كعم الء للرأس مال األجنب ي ي شترون
 العناصر الكومبرادورية التي تكسب مب الغ طائل ة م ن كانت هذه . الخامات ويروجون السلع األجنبية

 . تعتمد على الدول األوروبية ٬ صالتها االقتصادية مع الرأسمال األجنبي
 . صالت واسعة إذ ك انوا يعيل ون عمالءه م ف ي حل ب وبغ داد ٬ وكان للتجار الكرد المتنفذين أيضًا

 ه اي جن ى تج ار ك رد . ادة و وح سب ش ه ). ٬ 108ص 177 ( وكانت هناك وكاالت كردية في مرس يليا
 . عديدون أمواًال طائلة في أثناء االحتالل اإلنكليزي عن طريق صفقات العملة

 لقد أسهم انج ذاب كردس تان إل ى منظوم ة االقت صاد الرأس مالي الع المي وتط ور التج ارة الداخلي ة
 ال  صناعة تط  ور ( ف  ضًال ع  ن ه  ذا وألس  باب داخلي  ة . ف  ي نم  و البرجوازي  ة الكردي  ة ٬ والخارجي  ة
 وه  ي كان  ت ٬ كان  ت البرجوازي  ة الوطني  ة ض  عيفة ) ت  سلط الرأس  مال األوروب  ي ( وخارجي  ة ) البط  يء

 وبالنتيج ة . في التجارة والربا وتحوز على األراضي وت شتري الماش ية بالجمل ة ٬ تشتغل في األغلب
 . لم تقف البرجوازية ضد اإلقطاعية بل٬ على العكس تحالفت معها

 وأث ر تط ور التج ارة ت أثيرًا . في القرن التاس ع ع شر طابع ًا حيوي ًا ٬ ردستان اتخذت التجارة في ك
 كان ت . غير أن وجه الم دن تغي ر تغي رًا قل يًال حت ى بداي ة الق رن التاس ع ع شر . ناجحًا في نمو المدن

 زل مواد البناء المستخدمة هي نفسها التي كان يتم استخدامها سابقًا ولم نلحظ أي تبدالت في بناء المنا
 الواقع ة ٬ وأحيان ًا الم دن . ) ٬ 19ص 195 ( كانت الشوارع ضيقة وغير منظمة . والمساجد واألسواق

 وال شوارع من ارة بالم  صابيح . عل ى ط ول األنه ار كان  ت تت صل فيم ا بينه  ا بمع ابر أو ج سور عائم  ة
 يت زودون تمديدات المياه غير موج ودة إذ ك انوا ٬ وكما هو معروف . فقط في المدن الكبرى ٬ القليلة

 والق ذارة والنتان ة هم ا . بالماء من األنه ار واآلب ار ويحملون ه ف ي أكي اس جلدي ة عل ى ظه ور الحمي ر
 . سمتان بارزتان في المدن الكردية

 وم  صدر دخله  م األساس  ي الحب  وب ال  ذي أث  رى . ك  ان يقط  ن ف  ي الم  دن مالك  و األراض  ي الكب  ار
 وك ان األغ وات والم شايخ الك رد . األول ى أي ضًا الكثيرون من التجارة بها ف ي فت رة الح رب العالمي ة

يسعون إلى زيادة ممتلكاتهم دون التنازل لزعماء العشائر وسكان المدن من مالكي األراضي وك انوا
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 وح  سب ك  الم ه  اي كان  ت جمي  ع المؤس  سات . ي  سعون إل  ى االحت  رام والوق  ار وك  سب لق  ب األفن  دي
 وي شهد لونغري غ أن األفندي ة ك انوا فئ ة . ) ٬ 85ص 177 ( محشوة بهؤالء األفندي ة ٬ الحكومية التركية

 إنه  م ممثل  و البرجوازي  ة . ومت شبعة بالثقاف  ة التركي  ة ) 45 ـ ٬ 35ص 192 راج  ع ( كثي رة الع  دد وم  ؤثرة
 فيم ا ع دا التج ار . وه م الحلق ة الواص لة ب ين األت راك وس كان كردس تان األص ليين . المحلي ة الناش ئة

 وك  ذلك ) وم  ا إل  ى ذل  ك .. . ح  ائكو س  جاد ٬ ص  انعو لب اد ٬ د دب  اغو جل  و ( كان ت ن  سبة الح  رفيين كبي  رة
 وف ي الم دن ال صغرى يعتم د الج و االجتم اعي ونم ط الحي اة . مالكو القوافل أي مالكوالبغ ال والحمي ر

 على الشروط المحلية إلى حد كبير إذ إن بعض الم دن كان ت ت ؤدي دور مك ان الس تراحة القواف ل أو
 ولعب ت ) كرك وك ( بينما لعبت مدن أخرى دور مرك ز الحامي ات أسواقًا لتصريف المنتجات الزراعية

 حلبجة م ثًال كان ت مرك زًا لكونفدرالي ة ( بعض المدن دور المراكز اإلدارية للعشائر الكردية الكبرى
 ). الجاف

 وح سب كلم ات . كان سكان المدن والريف ال يحبون بعضهم بعضًا ب ل يحتق رون بع ضهم بع ضًا
 ون إلى الكرد الريفيين بازدراء معتبرين إياهم أجالفًا أفظاظ ًا وجهل ة ف ي هاي كان سكان آربيل ينظر

 ) ٬ 86ص 177 ( الوقت الذي كان فيه الكرد الريفيون يعتبرون أهل المدينة نواعم ومخنثين وفاسقين
 . ) 38 ( واحدة من المراكز اإلدارية الرئيسية ف ي كردس تان التركي ة ) آمد العريقة ( كانت ديار بكر

 ي دياربكر كنائس مسيحية عريقة وعديدة تح ول الكثي ر منه ا إل ى م ساجد ل ذا إن الكثي ر وكان هناك ف
 وب شهادة الرحال ة الروس ي . ) األجراس السابقة ( من المنارات٬ هنا لها شكل األبراج الرباعية الزوايا

 / 35 / ب٬ تاميلوف الذي أقام في ديار بكر في بداي ة الق رن الع شرين بل غ ع دد س كان المدين ة وقت ذاك
 ). انظر الحقًا ( – أكثريتهم من الكردـ أهل الحق ) 39 ( ألف نسمة

 كانت ديار بكر مركزًا تجاريًا ضخمًا حيث كان يؤمها التج ار م ن ك ل أنح اء الوالي ة وكان ت تم ر
 الط  رق التجاري  ة الت  ي كان  ت ت  ربط ش  واطئ البح  ر األس  ود م  ع ٬ ف  ي وق  ت م  ضى ٬ عب  ر المدين  ة

 . جهة أخرى الموصل وشمال شرقي العراق من
 وم  ن ب  ين ب  ضائع اإلنت  اج المحل  ي ف  ي أس  واق دي  ار بك  ر ك  ان يمك  ن م  صادفة األقم  شة  ال  صوفية

 ش يطان ـ ( الناعمة والمزخرف ة والوبري ة المنقط ة والمخطط ة الت ي تحم ل ت سمية ٬ السميكة والجميلة
 ة والقاس ية ٬ والم صنوعات الف ضية المخرم ة واألحذي ة الجلدي ة الناعم " ال شيطان ال رجيم " أي ) بيس

 فاألمه  ات ك  ن  ين  سجن عل  ى . ك  ان إنت  اج ك  ل ه  ذه الم  صنوعات يحم  ل طابع  ًا ي  دويًا . وم  ا إل  ى ذل  ك
 ٬ وخي  وط الحري  ر ك  ان ي  تم تأمينه  ا محلي  ًا أم  ا القطني  ة في  تم توري  دها ٬ مخ  ارط غي  ر كبي  رة وبدائي  ة
 بي د أن . ة العفص هنا٬ مستوى الكمال بفضل وفر ٬ بلغت دباغة الجلود . بصورة رئيسية من ليفربول

 هذا اإلنتاج المحلي أخذ تدريجيًا يتعرض للتضييق ف ي أس واق الم دن م ن جان ب ال سلع األوروبي ة م ا
 . ) ٬ 260ص ٬ 1المجلد 143 ( انعكس سلبًا على أوضاع عمال النسيج المحليين

 – تعتب  ر دي  ار بك  ر المرك  ز التعليم  ي التقلي  دي المع  روف بمؤس  ساته التعليمي  ة الديني  ة والعلماني  ة
 اإلداري ف  ي بداي  ة الق  رن ) ال  سنجق ( وكان  ت مدين  ة م  اردين مرك  ز الوالي  ة . المهني  ة عل  ى ح  د س  واء

 وي  صف . التاس  ع ع  شر ق  د لعب  ت دورًا هام  ًا ف  ي ص  الت كردس  تان التركي  ة م  ع كردس  تان العراقي  ة
 وه  ي تق  ع ف  ي . ف  ي جن  وب ش  رق األناض  ول " مدين  ة كبي  رة جميل  ة " الرحال  ة مدين  ة  م  اردين بأنه  ا

 نح  و دي  ار بك  ر ودمي  اط ون  صيبين والموص  ل : ز ط  رق وأش  به بمروح  ة ف  ي ك  ل االتجاه  ات مرك
 . إلخ .. . واورفه

 ماس   يوس ( تمت  د المدين  ة عل  ى م  سافة ع  دة كيل  ومترات عل  ى ال  سفوح الجنوبي  ة لجب  ال م  اردين
 وتحيط بها جدران الح صون والق الع ب أربع بواب ات ك ان تيمورلن غ ق د اس تولى عليه ا ف ي . ) العريقة

 وف ي ثالثين ات ـ . والدور الحجري ة البي ضاء ب شرفاتها البديع ة الخالب ة ترن و عل ى س فح الجب ل . ه حين
 وك ان . ) قرابة األربعين ألف س اكن ( آالف حوش 8 أربعينات القرن العشرين كان في المدينة يوجد

 . يعيش في ماردين أرمن وآشوريون
 وم ن ض منهم ٬ س كان المن اطق الريفي ة وإل ى هن ا ي شد الرح ال . تمتد أسواق المدينة على طوله ا

 ه ذا وتع اني م اردين م ن م شكلة . الرحل بغية شراء ما يل زمهم م ن س لع المدين ة وال سلع الم ستوردة
. التزود بالمياه
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كانت مدينة ميديات تفتخر بمنسوجاتها القطنية والصوفية٬ وكذلك ببنادقها وم سدساتها ال سلكونية
 ه  ا ص  وف الم  اعز والغ  نم والجل  ود وال  دهانات والف  رو وم  ا إل  ى ذل  ك وك  انوا ي  ستوردون من ٬ البدائي  ة

 ). ٬ 271 ص ٬ 1 المجلد 134 (
 . ومن تلك المدن الكردية في كردستان التركية يمكن ذكر نصيبين وسرته وغيرهما

 أثارت الث ورة الكمالي ة انتعاش ًا ف ي الحرك ة االقت صادية ف ي كردس تان تركي ا إذ حف ز بن اء الط رق
 وأرض روم ٬ ووص ل الخ ط الحدي دي إل ى دي ار بك ر . التنمية االقت صادية ف ي ال بالد الحديدية والبرية
 ( ورب  ط ه  ذا الخ  ط تركي  ا م  ع الع  راق مباش  رة دون الم  رور باألراض  ي ال  سورية . ش  مال الع  راق

 ـ دي  اربكر قورت  االن ف  ي نق  ل خام  ات – ويفي  د خ  ط يولت  شاطا ). كيل  يس – م  اردين – الموص  ل  م  ادن
 . ) ٬ 127ص 136 ) ( باتمان ( والمنتجات النفطية ) غوليمان ( الكروم و ) أرغانا٬ مادن ( النحاس

 أزمير ـ دينيزل ي ـ ( وتظل دون مواصالت حديدية مدين ة اورف ه الت ي يم ر عبره ا الطري ق الب ري
 ويمر الطريق البري من أزمير إل ى إي ران عب ر . ثم إلى سورية والعراق ) أنطاليا ـ أضنه ـ نصيبين

 أيضًا الطريق الحديدي من طرابزون وأالزغ إلى قي زي ألت اب وك ذلك مدينة ديار بكر وعبرها يمر٬
 ف  ي أراض  ي ( عب  ر بتل  يس وب  شقاله ش  فيليان ويوك  سيكوف إل  ى ب  اجيرك – الطري  ق الب  ري الجن  وبي

 ). إيران
 وفي ستينات ـ ثمانينات الق رن الع شرين تط ورت تط ورًا س ريعًا أش كال االقت صاد الرأس مالي ف ي

 ول وحظ٬ . ي كل أرجاء شرقي تركيا بم ا فيه ا المن اطق الت ي يقطنه ا الك رد الزراعة وتربية الحيوان ف
 فف  ي ع  دد م  ن م  دن كردس  تان  ظه  رت من  شآت خاص  ة بمعالج  ة وت  صنيع . أي  ضًا نم  و ف  ي ال  صناعة

 وهكذا بني في أالزغ معمل سكر لمعالجة الشوندر السكري المزروع في مناطق . الخامات الزراعية
 ومعام  ل تعلي  ب اللح  وم ف  ي أورف  ه وأالزغ ودي  اربكر ٬ ي  ار بك  ر قريب  ة كم  ا بن  ي معم  ل ن  سيج ف  ي د

 وتلع    ب ال    صناعات . وغيره    ا م    ن المن    شآت الخاص    ة بمعالج    ة وت    صنيع الخام    ات الزراعي    ة
 هن  ا تق  ع مراك ز خاص  ة باس  تخراج ال  نفط ( ٬ االس تخراجية دورًا متزاي  دًا ف  ي اقت  صاد كردس تان تركي  ا

 ). وخامات الحديد والنحاس والكروم
 . يمكن مصادفة من اطق ل م تتط ور فيه ا تج ارة ال سوق إل ى يومن ا ه ذا ف ي كردس تان تركي ا بيد أنه

 وفي أحايين غير قليلة ال توجد صلة بين الفالحين والسوق وال يملكون فائضًا من السلع من منتوجهم
 وف ي الق رى النائي ة البعي دة ع ن المراك ز . الخاص بهم وهم راضون بأنهم هم أنفسهم ينتجون كل ه ذا

 االقت  صادية وش  رايين النق  ل يظ  ل٬ كال  سابق٬ ي  سيطر تج  ار الجمل  ة والمراب  ون ال  ذين يروج  ون س  لع
 . المنتجين الصغار

 رغم تطور وسائط النقل فإن نمو الم دن وتطوره ا ف ي كردس تان التركي ة يتخل ف بن سبة ملحوظ ة
 ى رب  ع وال ي  صل ع  دد س  كان الم  دن ف  ي كردس  تان حت  ى إل . ع  ن النم  و ف  ي من  اطق تركي  ا األخ  رى

 ع دا ه ذا تتمي ز الم دن الكردي ة . المجموع العام في الوقت الذي يبلغ هذا الرقم الثل ث ف ي تركي ا كك ل
 فف  ي أكب ر الم  دن . تمي زًا ملحوظ ًا ع  ن م دن غ  رب ووس ط تركي  ا م ن حي  ث الت زود ب  المرافق العام ة

 / 100 / ث ر م ن الكردية مثل ديار بكر وأورفة وأالزغ التي يقطن في كل منه ا ف ي الوق ت الحاض ر أك
 أل  ف ن  سمة الت  زال ه  ذه الم  دن تفتق  د لتمدي  دات المي  اه ونظ  ام ال  تخلص م  ن المج  اري وك  ذلك للتدفئ  ة

 ). ٬ 226ص 136 (
 ٬ ) 40 ( تظ  ل كردس  تان التركي  ة منطق  ة متخلف  ة اقت  صاديًا حي  ث تنع  دم فيه  ا المن  شآت ال  صناعية

 وك ل ). مانيف اكتورات م ن ط راز ال ( فالصناعة هنا٬ تبرز في األس اس م ن خ الل ال ورش اليدوي ة
 الثروات الباطنية المستخرجة والنفط يتم الحصول عليه ا ف ي من اطق ال بالد األخ رى وج زء م ن ه ذه

 . الثروات يوّرد إلى خارج البالد
 ٬ ال صناعية ( االقت صادية ٬ تلعب البرجوازية الكردية الكبيرة دورًا كبي رًا ف ي حي اة الم دن الكردي ة

 رجوازية الصناعية قليلة العدد نسبيًا وينشط جزؤها األكبر خ ارج ح دود والب ٬ ) الزراعية٬ التجارية٬
 والبرجوازي  ة الزراعي  ة مرتبط  ة ارتباط  ًا وثيق  ًا بالبرجوازي  ة . كردس  تان ف  ي من  اطق تركي  ا األخ  رى

 ومن بين البرجوازيات الثالث المشار إليها أع اله تب رز البرجوازي ة . التركية المحلية صاحبة السلطة
 أيضًا تحظى بثقة أوساط تركيا الحاكمة ولكن في حاالت معين ة ٬ فتها األكثر عددًا وهي التجارية بص

. تستغل المسألة القومية الكردية في صالحها
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 الت   ي ت   ضم ال   صناعيين ال   صغار ورج   ال ال   دين ٬ تلع   ب البرجوازي   ة الكردي   ة ال   صغيرة أي   ضًا
 االقت  صادية ويلع  ب ممثل  و ٬ مدين  ة والح  رفيين والمعلم  ين والم  ستخدمين دورًا ملحوظ  ًا ف  ي حي  اة ال

 وتب   رز العناص   ر ش   به . البرجوازي   ة ال   صغيرة دورًا رائ   دًا ف   ي حرك   ة التح   رر ال   وطني الكردي   ة
 وينتمي إلى هذه الفئ ة ج يش هائ ل م ن . البروليتارية بصفتها األكثر عددًا من جميع فئات االجتماعية

 وه ي . جتماعي ة األكث ر تعرض ًا لالض طهاد وه ذه الفئ ة ه ي الفئ ة اال . العمال الع اطلين والموس ميين
 . يمكنها أن تلعب دورًا هامًا في الحركة الكردية مكونة قاعدتها األساسية

 من مجم وع البروليتاري ا ف ي % 5 وأما ما يتعلق بالبروليتاريا الكردستانية فهي تشكل اآلن تقريبًا
 لغ زل وف ي الخط وط الحديدي ة وأن واع تركيا وتعمل أساسًا في المنشآت النفطية واإلس منتية ومعام ل ا

 ورغ  م قل  ة ع  ددها تلع  ب البروليتاري  ا الكردي  ة دورًا متع  اظم األهمي  ة ف  ي حرك  ة . أخ  رى م  ن النق  ل
 . التحرر الوطني

 كردستان العراقية
 ـ ش  رق ال  بالد ٬ أساس  ًا ٬ يترك ز ال  سكان الك  رد ف  ي الع  راق  قب  ل تفك  ك ٬ ك  ان الع  راق . ف  ي ش  مال

 وك ان كردس تان . ينقسم إلى ثالث والي ات ه ي بغ داد والب صرة والموص ل ٬ مانية اإلمبراطورية العث
 . وح  سب ش  هادة الرحال  ة الروس  ي ي ). 41 ( الع  راق ي  دخل ف  ي ق  وام األخي  رة ومركزه  ا الموص  ل

 بيريزين كان في المدينة في أواسط القرن التاس ع ع شر يع يش الك رد والع رب والت رك واآلش وريون
 وكان ت الموص ل المدين ة العراقي ة ). ٬ 182 ص 53 ( الثالث ين أل ف ن سمة قراب ة ما مجموع ه واليهود

 . ) 42 ( الثالثة من حيث األهمية
 رغم أن الموصل كانت تقع على تقاطع الطرق التجارية الممتدة من األناضول إلى بغداد والخل يج

 انظ ر ( مي ًا عبر الرافدين إلى إيران فهي لم ت صبح مرك زًا تجاري ًا عال – العربي ومن البحر المتوسط
 وقد أس هم انتق ال ط رق القواف ل م ن حل ب مباش رة إل ى بغ داد دون الم رور ). 285 ص ٬ 1المجلد 143

 بي  د أن أهمي  ة الموص  ل عظيم  ة للغاي  ة ف  ي ٬ بالموص  ل ف  ي انهي  ار أهمي  ة الموص  ل كمرك  ز للتج  ارة
 ٬ هن ا٬ أي ضًا وإل ى . فسكان الضواحي كانوا ينقلون المنتجات الزراعية إل ى ال سوق . التجارة المحلية

 كان  ت األراض  ي . ك  ان يتق  اطر الب  دو الرح  ل القريب  ة س  كناهم به  دف التج  ارة القائم  ة عل  ى المقاي  ضة
 ف  ي األس  اس٬ للم  واطنين األثري  اء ال  ذين ك  انوا ي  ؤجرون األرض ٬ الخ  صبة ح  ول الموص  ل تع  ود

 ). ٬ 50 ص 102 ( للفالحين
 رفيون المحليون يعملون والح ). ٬ 54 ص 83 ( وكان هناك في الموصل معمل لصنع ورق السجائر

 في دباغة الجلود وصناعة األنسجة القطنية والصوفية والحريرية التي كانت تجد له ا مج اًال للت رويج
 ). ٬ 286ص ٬ 1 الجزء 134 ( خارج نطاق االستهالك المحلي

 م  ن ش  واطئ البح  ر األب  يض ٬ ب  صورة رئي  سية ٬ وكان  ت ال  سلع األوروبي  ة ت  رد إل  ى الموص  ل
 . في نهر دجلة ) العوامات ( ومن هناك على األطواف ٬ بر حلب إلى ديار بكر بالقوافل ع – المتوسط

 هنا٬إلى مدن شمال شرق العراق ومنها ده وك وآربي ل وآلت ون ك وبري وكرك وك ٬ تنبغي اإلشارة
 وهي كلها تقع على خط المواص الت الرئي سي ال ذي ك ان . وطوز خورماتو وصالح الدين وكاراتيب

 كانت تقطن فيه ا ع ائالت الم واطنين الت رك . العثمانية بالموصل وبغداد يربط عاصمة اإلمبراطورية
 ال ذين ص اروا ( وهذا الجزء بالذات من السكان س وية م ع ال سكان المحلي ين الم ستتركين . والعسكريين

 . شكل السند الرئيسي للسلطة التركية في كردستان العراق ) أتراكًا
 وهن اك ت رابط الحامي ة التركي  ة . رة أع  اله ه ي األض خم م  ن ب ين الم دن الم ذكو ) 43 ( كان ت كرك وك

 . ) 44 ( الرئيسية
 ال ذي ك ان ) س نجق ( وحتى في القرن الثامن عشر كان ت كرك وك مرك زًا إلقل يم ش هرزور العثم اني

 وبعد اإلصالحات اإلداري ة ف ي الع راق . كركوك وآربيل والسليمانية : يضم المحافظات العراقية التالية
 انح صرت ) 1879 ع ام ( وت شكل والي ة الموص ل 1872 ـ 1869 التي أجراها مدحت باشا ف ي األع وام

 تسمية شهرزور في سنجق كركوك وحده الذي يشمل أراض ي من اطق كرك وك وآربي ل الحالي ة وأم ا
 شهرزور التاريخية فقد ُضمت إلى السنجق الجديدـ السليمانية بيد أن كركوك ظلت نقطة استناد هام ة

 من ذ زم ن بعي د مرك زًا النتق اء ٬ ان األت راك فه ي كان ت ومركًزًا للحامية التركية وبفضل تواجد السك
. المستخدمين والدرك الذين كانوا بمستطاع الحكومة العثمانية االعتماد عليهم



 ـ 17 ـ

 . ) 45 ( قراب  ة الثالث  ين أل  ف ش  خص ٬ ع  شية الح  رب العالمي  ة الثاني  ة ٬ . بل  غ ع  دد س  كان كرك  وك
 . ) 53 ـص ٬ 195ـ ٬ 81ص 177 (

 غي ر . ) 46 ( وسكان المدينة يتكلمون٬ وبشكل أساسي بالتركي ة . . اك ومعظم األحياء كان يقطنها األتر
 – ومنه  ا نفت  شي ٬ أن ج  زءًا م  ن الع  ائالت األرس  تقراطية المتنف  ذة ف  ي المدين  ة ه  و م  ن أص  ل ك  ردي

 و الك  رد دار ) م  الكو أرٍض م  ن ع  شيرة زنكن  ا الكردي  ة ( زاده – ويعق  وب ) م  الكو آب  ار ال  نفط ( زاده
 ). تجار ومالكون٬ وغيرهم (

 انهيار اإلمبراطورية العثمانية اغتنت األوساط المتنفذة بمواطنين وعسكريين تبوؤوا مناصب بعد
 وكان يتمتع بهيبة كبيرة ونفوذ مرموق في المدينة سعيد أحمد خانكان م ن . عالية في الخدمة التركية

 اعه   ا دية ذات الت   أثير الكبي   ر ف   ي أتب ن ع   شيرة برزنج   ي الكردي   ة وه   و ينتم   ي إل   ى الطريق   ة النق   شب
 ). ٬ 265ص 165 (

 هن  ا٬ أوس  اط المدين  ة ٬ أي  ضًا مرك  زًا تجاري  ًا وكان  ت تتمت  ع بنف  وذ غي  ر قلي  ل ٬ كان  ت كرك  وك
 وال بعض م نهم ك ان ف ي اآلن . واليهود ) 47 ( الخالديون – البرجوازية وممثلوها٬ في األساس اآلشوريون

 ). 267 ـ ٬ 266 ص 165 ( من المالكين الكبار ٬ ذاته
 ٬ ) ٬ 53ص 165 ( ة كانت مركزًا إداريًا هامًا في كردستان العراق ومدينة آربيل الكردية العريق

 . كان الكرد في آربيل يشكلون أكثرية السكان وكان الكثيرون من الكرد يملكون الدور واألراضي
 وك انوا . وكان اآلغا ميسور الحال يملك أجنحة خاصة بالدار بأرض ية مفروش ة ب المرمر والفسيف ساء

 وك  ل زع  يم ك ردي ك  ان عم  يًال ألح د األغ  اوات ف  ي . مث  ل ه  ذه األجنح ة ي ستقبلون أف  راد الع  شيرة ف ي
 لم يكن آغا المدينة يطلب الدفع لق اء ال ضيافة . وهذه الصالت كانت تنتقل من جيل إلى جيل . المدينة

 ع دا ه ذا ك ان . م ن القري ة ) فواك ه ٬ جبنة ( من وقت آلخر الهدايا ٬ إال بحكم العادة إذ كانوا يرسلون له
 ون بفرض النظام في ممتلكات أوليائهم وحماتهم٬ وه ؤالء ب دورهم ك انوا يمثل ون الع شيرة القادة يهتم
 ). ٬ 84ص 177 ( في آربيل

 تقع المدينة الكردية غير الكبيرة آلتون كوبري في جزيرة وسط نهر ال زاب الكبي ر٬ ه ذه الجزي رة
 تركم ان ال سنة المك ان وي شغل ال . ) 48 ( الموصولة بالشواطئ بجسرين والمدينة مدينة بوجودها للتج ارة

 . وأما القرى الواقعة حول ألتون كوبري فهي كردية ب شكل أساس ي . الثاني من حيث العدد بعد الكرد
 ص ار اس مها ( ص الح ال دين : ومن بين المدن الكردية األخرى على الطريق من اسطنبول إلى بغ داد

 ية القرن العشرين كان ع دد في بدا . ) وهي عقدة طرق قوافل – كفري – في سبعينات القرن العشرين
 وظل ت مرك زًا . سكان صالح الدين قرابة األلفي ن سمة وكان ت المدين ة الثاني ة ف ي س نجق ال سليمانية

 ). ٬ 247ص 165 ( تجاريًا هامًا حتى تدشين الخط الحديدي بغدادـ كركوك
 ذه وه . كانت الدور تبنى ف ي كف ري م ن الحج ر األب يض المنق ول م ن محج ر ب القرب م ن المدين ة

 . ي ضواحيها مكامن اإلسفلت الطبيعي وتوجد ف . المدينة هي واحدة من أنظف مدن كردستان العراق
 ك   ان تج   ار . ) م  ن ال   سكان ك  رد % 90 ( بع  د الح   رب العالمي  ة األول   ى نم  ت أهمي   ة ال   سليمانية

 ٬ ال سليمانية المي سورون ي وردون التب غ إل ى بغ  داد والموص ل وإل ى م دن كردس تان إي ران أي  ضًاـبانيه
 إلى البصرةـ كم ا ك انوا ي صدرون العف ص ال ذي ك ان ( ومن هنا إلى جنوب العراق . سنندج ٬ ساكيز

 ). ٬ 50ص 41 ( ينقل بدوره إلى األسواق اإلنكليزية واألميركية والفرنسية
 ك  انوا ٬ هن  ا ٬ ومث  ل ه  ذه األس  لحة الم  صنوعة . كان  ت ال  سليمانية تفتخ  ر٬ أي  ضا٬ ب  صنع األس  لحة

 عراق أيضًا ومن الجدير بالمالحظ ة أن الطلق ات ف ي كردس تان كان ت مقياس ًا يصدرونها إلى خارج ال
 لل وزن وظل  ت ك  ذلك حت  ى بع  د انته  اء الح  رب العالمي ة االول  ى حي  ث توق  ف ص  نع األس  لحة ف  ي ه  ذه

 ). ٬ 80ص 165 ـ ٬ 233ص 211 ( المنطقة
 شكل موضوع تنظيم الدفاع والحماية من خطر هجمات ع شائر األغ وات وال شيوخ مرحل ة هام ة

 عق  رة وده  وك والعمادي  ة وراون  دوز وراني  ه : حي  اة م  دن كثي  رة ف  ي ش  مال ش  رق الع  راق ومنه  ا ف  ي
 ). وزاخو

 كم  ا ك  انوا ٬ ك  ان أغ  وات وش  يوخ الم  دن ف  ي كردس  تان الع  راق يملك  ون ع  ددًا كبي  رًا م  ن الق  رى
 وف  ي الق  رن الع  شرين أخ  ذوا يخرج  ون م  ن نم  ط الحي  اة المنغل  ق وص  اروا . يملك  ون ف  يالت ريفي  ة

 إل  ى المعرف  ة ويق  رؤون الجرائ  د ويناق  شون األح  داث ٬ ح  سب كلم  ات الم  راقبين األجان  ب ٬ ي  سعون
وكان بعض مالكي األراضي المحليين له م أم وال موظف ة ف ي . الجارية في الشرق وأوروبة باهتمام
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 ورغم أن الكثيرين من اإلقطاعيين كانوا يرون أن العمل الحك ومي أدن ى م ن . المصارف األوروبية
 ). ٬ 84ص 177 ". ( فقد كان يوصون كي يشغل األقرباء الشباب منصبًا وظيفيًا مكانتهم

 فه ي تنق سم أحي اء منعزل ة ويع يش فيه ا ممثل و بع ض . لم تكن المدينة الكردي ة ك ًال واح دًا موح دًا
 وهكذا سكان حي الغويج في السليمانية هم من اآلش وريين . الحرف ٬ العشائر ٬ الديانات ٬ القوميات

 جولوك  اخ ك  ان يقطن  ه – وح  ي آخ  ر ف  ي ال  سليمانية – ويعمل  ون ف  ي ص  نع أكي  اس التب  غ الخال  ديين –
 ). ٬ 86ص 165 ( 50 ( . يعملون في التجارة وفي دباغة الجلود ودهنها أيضًا ) 49 ( نسمة 750 ( اليهود

 لم تكن هناك مصارف في المدن الكردية في بداية القرن العشرين ورغم أن الربا محظور ح سب
 فهو كان ظاهرة عادية في كردستان إذ ك ان المراب ون يمول ون التج ار ال صغار ٬ الشريعة اإلسالمية

 ). القرض ( ويكسبون سوية من رأس مال التسليف
 ك  انوا ي  صدرون الحب  وب وال  صوف والتب  غ والعف  ص وال  صمغ وأخ  شاب البن  اء والج  بن والع  سل

 الطريق النه ري عل ى أو ب ٬ فينقلونها بالخط الحديدي من صالح ال دين وش رقاطه . والفواكه المجففة
 . ك   ان ي   تم توري   د كمي   ات كبي   رة م   ن الحب   وب لبيعه   ا ف   ي الموص   ل أي   ضًا . العوام   ات إل   ى بغ   داد

 ). ٬ 108ص 177 (
 وتستورد كردستان الشاي والسكر والبن واألدوات الحرفية من بغداد والماشية المنزلي ة األهلي ة

 راقي ة وكردس تان اإليراني ة يم ران وكان هناك طريقان تجاري ان هام ان ب ين كردس تان الع . من إيران
 وفي أوقات السلم والهدوء كانت تجارة الترانزيت تحظ ى بأهمي ة كبي رة إذ كان ت . عبر سنجق آربيل

 القواف  ل العدي  دة تتوج  ه إل  ى س  وج ب  والق وأورمي  ه حامل  ة معه  ا ال  شاي وال  سكر وال  بن وم  ستلزمات
 والف  رو وال  سماورات والحيوان  ات الح  رف وعن  د الع  ودة ك  انوا يحمل  ون ال  سجاد والحري  ر والجل  ود

 . األهلية المدجنة
 التركي  ة والعراقي  ة ( قب  ل انهي  ار اإلمبراطوري  ة العثماني  ة كان  ت العمل  ة المتداول  ة ف  ي كردس  تان

 القروش واللي رات الف ضية المجيدي ة والذهبي ة الت ي ك ان قيمته ا أق ل : هي العملة التركية ) والسورية
 م ن ش مال غ رب إي ران ) 51 ( وبدأت تتسرب تدريجيًا العمل ة الفارس ية . من الجنيه اإلسترليني بقليل

 . ) كردستان اإليرانية (
 وقد أعاق تطور التجارتين الداخلية والخارجية ذاك الظ رف ه و أن ه ل م تك ن هن اك ف ي كردس تان

 فه  ي كان  ت مختلف  ة ومتباين  ة حت  ى ف  ي القري  ة الواح  دة حي  ث ك  ان للحب  وب . مق  اييس وزن موح  دة
 وف ي الحقيق ة ت م القي ام بمح اوالت إلدخ ال وح دة الكيل وغرام . ) ٬ 108ص 177 ( لخاصة بها مقاييسها ا

 في كل األرج اء كوح دة وزن إال أن ال شعب ظ ل يت صرف عل ى أس اس الق ديم م ا انعك س عل ى حال ة
 . السوق الداخلية

 كردستان اإليرانية
 بي د أن الم دن ف ي . كما هي الحال في الع راق الج ار ي شكل الك رد س كان الري ف ب صورة أساس ية

 في أغلبهم٬ الكرد وهم يتصفون بعدد من السمات الخصوصية التي تميزهم ٬ كردستان إيران يقطنها
 . عن مدن إيران األخرى

 تأس ست تقريب ًا ف ي الق رن ال سابع . واح دة م ن كبري ات الم دن الكردي ة ) سنندج حاليًا ( تعتبر سنه
 ص ارت المدين ة الرئي سية ف ي إقل يم أردالن – لعشرين وعلى تخوم القرن التاسع عشرـ القرن ا . عشر

 اإليرانية الت ي ك ان يحكمه ا ال والة الكردس تانيون م ن ع شيرة أردالن وبم صادقة ) 52 ( في كردستان
 . الشاه اإليراني

 زي ن عمانوي ل خ ان المدين ة بالق صور والم ساجد الت ي ظل ت قائم ة إل ى الق رن الع شرين٬ غي  ر أن
 يفخ  ر بجمال  ه وعمارت  ه األص  يلة انه  ار لغاي  ة ه  ذا الوق  ت ألن النق  ود م  سجد داغ ألك  سان ال  ذي ك  ان

 . المخصصة للحفاظ عليه قد أنفقوها على االحتياجات الشخصية
 ـ كني سة الق ديس  ك ان هن اك ثالث ة م ساجد ف ي س نندج ومدرس ة واح دة  وكني سة كاثوليكي ة واح دة

 ل  دور الكبي  رة وحظي  ت وقت  ذاك وهن  ا تكث  ر ا . ومرك  ز بري  د وع  دة أس  واق وخان  ات واس  عة . س  تيفان
 أل ف / 50 / بل غ ع دد س كان س نندج ف ي بداي ة الق رن الع شرين . بشهرة واسعة ورشات ص نع األس لحة

 أما قيمة المدينة التجارية فل م . معظمهم من الكرد كما كان يوجد عدد من اآلشوريين واليهود : نسمة
. تكتسبها إال في وقت الحق
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 بي م ن كردس تان إي ران أي كرمن شاه عل ى الطري ق إل ى تبري ز تقع كبرى المدن في الج زء الجن و
 ويطلق اس م كرمن شاه عل ى المدين ة أو المنطق ة الت ي كان ت تتمت ع بأهمي ة . وطهران وأصفهان وبغداد

 استراتيجية كبيرة إذ كان يعبرها سنويًا عشرات اآلالف م ن الحج اج المت وجهين إل ى ك ربالء لزي ارة
 ت م ت سوير المدين ة بج دار ) 1747 ـ 1736 ( وف ي س نوات حك م نادرش اه ٬ المناطق اإلسالمية المقدسة

 ). ٬ 122ص 13 ( وخندق
 عاص مة كردس تان الموكريني ة م ن أه م الم دن الكردي ة٬ ) بالكردي ة س ابالخ ( تعتبر سوج ب والق

 ش يرباك ق د ح ول قري ة س وج ب والق – وحتى ف ي الق رن ال سابع ع شر ك ان قائ د كونفدرالي ة م وكري
 ول م ٬ وبعد مئة سنة وفي عه د نادرش اه ص ارت س وج ب والق مدين ة مزده رة . الصغيرة إلى مقر له

 ب  ل كنقط  ة ٬ ف  ي م  وكري فح  سب ) رئ  يس الجندي  ة ( تك  ن س  وج ب  والق تحظ  ى بأهمي  ة كمق  ر لل  سردار
 كم ا كان ت أح د . إلعادة الشحن كوسيلة نقل أخرى على الطريق التجاري من أذربيج ان إل ى الع راق

 ة إذ كان يؤمها الطلب ة م ن مختل ف ال بالد اإلس المية لل تعلم عل ى الفقه اء مراكز علوم الكالم اإلسالمي
 ). ٬ 201ص 60 ( . والالهوتيين

 كم ا ك ان يع يش ف ي ه ذه . وفيها حي واحد يقطنه اليه ود . يشكل الكرد أكثرية سكان سوج بوالق
 ـ اليعاقب ة وبل غ ع دد س كان  ه ذه المدين ة الت رك والف رس والع رب واإلغري ق واألرم ن واآلش وريون

 غي ر أن أس واقها وش وارعها خلق ت انطباع ًا ح ول كث رة . ألفًا في بداية القرن الع شرين / 30 / المدينة
 ك ان التج ار . وقد قامت سوج بوالق بأعمال تجارية رابحة وبسيطة م ع هم دان والموص ل . السكان

 فه م ك انوا . الروس أيضًا يوردون بضائعهم إلى أسواق سوج بوالق قبل بدء الحرب العالمية األولى
 وأما مايخص األقمشة فه ي كان ت ت رد ف ي . يبيعون٬ هنا٬ السكر واألواني المنزلية وخردوات الحديد

 ). 54 ) ( قماش قطني مطبع ( ومن مانشستر الشيت ) الحرير ( األساس من الموصل
 . ) فراء الثعل ب وكل ب الم اء وال دّلق ( ومن سوج بالق كانوا يصدرون األدرغان والعفص والفرو
 ). ٬ 54ص 97 ( والقسم الهام من منتجات الفراء كان يتم تصديرها إلى روسيا

 وف ي . وبعد سقوط الكاجار وسيطرة رضا شاه بهل وي تب دل اس م س وج ب والق ك ي ي صبح مهاب اد
 ف  ي ٬ أي  ضًا ٬ الوق  ت الحاض  ر لي  ست مهاب  اد مرك  زًا إداري  ًا وتجاري  ًا فح  سب ب  ل ه  ي مرك  ز ثق  افي

 . األطراف
 فاألي دي العامل ة . االجتماعية تميزًا ملحوظًا ع ن حي اة الم دن الكردي ة األخ رى تتميز حياة مهاباد

 ه ي م  ن الح  رفيين وم  ستخدمي المؤس  سات التجاري  ة وممثل  ي المه  ن ذات ال  صلة باالنتيليجن  سيا وه  م
 ي  شكلون الكتل  ة األساس  ية م  ن الم  واطنين والمدين  ة تابع  ة م  ن الناحي  ة االقت  صادية لع  دة ع  شرات م  ن

 ني اء والم  رابين وم الكي المؤس  سات والمن شآت ال ذين يم  سكون زم ام األم  ور بأي ديهم ف  ي التج ار األغ
 . المدينة كلها

 ـ ثالث  ون أس  رة م  ن , تت  زعم ع  شيرة القاض  ي بالوراث  ة  القي  ادة البرجوازي  ة٬ وت  رتبط به  ا ع  شرون
 األرس  تقراطية القبلي  ة الع  شائرية المتحول  ة إل  ى مالك  ي األراض  ي والم  شاركة م  شاركة ن  شيطة ف  ي

 . ) 55 ( العمليات التجارية
 ويرتبط ممثلو برجوازية المدينة٬ بدورهم٬ بالقرية إذ أن أكث ر م ن ن صف الم ساحة الزراعي ة ف ي

 . كردستان الموكرينية تقع تحت إشراف برجوازية المدينة وتتبع لها
 كم  ا ازداد . ب  دأت مؤس  سات ش  به المعام  ل تظه  ر ف  ي مهاب  اد فق  ط ع  شية الح  رب العالمي  ة الثاني  ة

 ريجيًا عدد المنشآت الحرفية اليدوية الت ي يعم ل فيه ا عم ال ب األجرة ويب دي عم ال وحرفي و مهاب اد تد
 ص   ارت المدين   ة عاص   مة 1946 فف   ي بداي   ة ع   ام ) 56 ( ن   شاطًا كبي   رًا ف   ي حي   اة المدين   ة ال   سياسية
 . ) 57 ( الجمهورية الكردية التي دامت قرابة السنة

 فف ي ٬ ن هذه الناحية تتميز عن مدن كردس تان األخ رى وأما ما يخص حياة مهاباد الثقافية فهي م
 . وخمسة حمامات عامة / 2 / المدينة يوجد دار سينما وسبع مدارس ومستشفى عدد

 بع ض التكاي ا ( يعود لبع ضها ) 58 ( يوجد عشرات المساجد للسنة . عدد اآلثار العريقة غير كبير
 . ) معبد ( يلية وكنيس يهودي كما توجد كنائس أرمنية وإنج ) أديرة الدراويش – والخانات

 . ومما ينبغي ذكره هو مدن كردستان الموكرينية العريقة ومنها سكاز وبانيه وآشنويه
 ـ  وفيم ا ع دا . هم من الك رد أساس ًا . ألف نسمة 12 تقع سكاز على المجرى العلوي من زارينرود

ويلة٬س اللة بي ك زادة وق د حكم ت المدين ة٬ لفت رة ط ٬ أي ضًا يه ود وآش وريون وأرم ن ٬ الكرد٬ يقطن
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 لمبي  ت ( يوج  د ف  ي س  كاز ألف  ادار وع  دة خان  ات . الكردي  ة الت  ي تع  ود ف  ي أص  ولها إل  ى المرف  انيين
 . وسوق فيه مئات الدكاكين وثمانية مساجد وخمسة حمامات عامة ) القوافل

 ه تقع على النهر ال ذي يحم ل االس م نف س ) بالكردية باروجه أي منحدر الجبل الشرقي ( مدينة بانيه
 دار / 900 / يوج د ف ي المدين ة قراب ة ). 59 ( ب القرب م ن الح دود اإليراني ة العراقي ة ) رافد نهر كيفي رو (

 ويبل غ . وثالث ة حمام ات ) 60 ( دك ان وع شرة م ساجد / 200 / وسوق فيه ا ) لمبيت القوافل ( وخانات
 لطري ق تق ع المدين ة عل ى ا . آالف معظمه م  م ن الك رد كم ا يع يش فيه ا أرم ن ويه ود 4 عدد السكان

 وتفتخ  ر باني  ه من  ذ . م  ابين كردس  تان الموكري  ة والع  راق وت  شكل نقط  ة هام  ة للتج  ارة م  ع األخي  رة
 . الماضي العريق بصناعة األخشاب

 ويق  سم النه  ر المدين  ة إل  ى . تق  ع مدين  ة آش  نويه عل  ى نه  ر غديرـت  شاي ب  ين نه  ري نيف  ادا وأورمي  ه
 دار وس وق بمئ ات ال دكاكين وم سجد / 700 / وهنا أكث ر م ن . جزئين يتحدان بجسر في وسط المدينة
 . ) معظمه  م م ن الك  رد ( ن سمة 3500 وع دد ال سكان قراب  ة . وحم ام وق صر لخان  ات ع شيرة ال  زرزا

 . ويمر عبر المدينة الطريق التجاري من شواطئ بحيرة اورميه إلى العراق
 م نحاول إلقاء الضوء لن تكون كاملًة التصورات عن المدينة الكردية الحديثة ولو بإيجاز فيما إذا ل

 . على حالة اإلنتاج المديني الحرفي في المرحلة الحديثة
 فالمعلمون الكرد المه رة ي صنعون العل ب الخاص ة بحف ظ ال سجائر واألس فاط والعل ب وال صناديق

 : ويفتخ ر حرفي و والي ة وان الك رد ب الحلي والم صوغات . وجذوع القصب وال شطرنج وم اإلى ذل ك
 . ) ٬ 114ص 115 ( نرجيلة الفضية الكؤوس واألقداح وال

 وكان حتى علماء القرن التاسع عشر كتبوا عن المستوى الرفيع لكمال الفن الفخ اري وجمال ه ف ي
 ). ٬ 24ص ٬ 1 المجلد 9 ( بعض مناطق كردستان

 وتل  ك الم  دن مث  ل بتل  يس وآربي  ل وس  نندج ومهاب  اد وال  سليمانيةكانت ت  شتهر بوج  ود ال  سكاكين
 . ى الخشب والفرائين والصباغين وصانعي األسلحة وما إلى ذلك وضاربي النحاس والحفارين عل

 . ) 61 ( ومن الحرف المنزلية كانت تنتشر انتشارًا واسعًا حياكة السجاد
 فه ن . ) 63 ( وهذا العم ل تخ تص ب ه الن ساء أساس ًا . وغيرها من المنتجات الصوفية ) 62 ( وصنع اللباد

 ن عل ى المخ ارط إذ يحيك ون الم ادة القاس ية وأم ا الرج ال ف يعمل ٬ يعملن عل ى تنقي ة ال صوف وغزل ه
 ومنها تأتي حياكة األطقم المحلية الوطني ة الت ي ال ي زال . الخشنة في خطوط ضيقة وبعدها يحيكونها
 . معظم األكراد يستعملونها إلى يومنا هذا

 فف  ي منطق  ة راون  دوز يك  ون عل  ى ش  كل ٬ متباين  ة ح  سب تب  اين المن  اطق ) الحل  ل ( وه  ذه األزي  اء
 172 ٬ ( والعمام   ة ) الزن   ار ( وي   تم ت   زيين الطق   م بالوش   اح . ق   صير وس   روال واس   ع طوي   ل جاكي   ت

 ). 366 ص
 وكم  ا . ت شغل حياك ة ال سجاد المك ان الرئي سي ف ي اإلنت اج الحرف ي ف ي من اطق كردس تانية عدي دة

 عل ى ال دوام مح ط ٬ كان ال سجاد الك ردي : كتب الرحالة  الروسي أراكيليان في بداية القرن العشرين
 . ) ٬ 20ص 44 ( دير الرفيع ال في إيران وحدها بل في الشرق بأسره التق

 كرمن شاه٬ وس نندج وباني ه وبي دجار ( ففي كردستان إيران تختص من اطق بأكمله ا ب صنع ال سجاد
 الن سوة تنق ي ال صوف وتغ زل ( وفي روسكا تعتبر صناعة ال سجاد عم ًال ن سائيًا بالكام ل . ) ومهاباد

 م ويل  زم . 1٬8 ع  رض المخرط  ة المتوس  ط . د بحج  وم مختلف  ة وي  صنعون ال  سجا ) وت  صبغ وتن  سج
 والزخرف ة ح سب م ا ت سعفه ال ذاكرة وبالن سبة لل ون فال سائد ه و . م 2,4 شهران لصنع س جادة بط ول

 . والوبر ف ي ال سجاد الك ردي أكث ر كثاف ة مم ا ه و ف ي الفارس ي . األزرق الغامق واألحمر والبرتقالي
 إال أن ال  صبغة أق  ل متان  ة وربم  ا ال  سبب ه  و ع  دم اس  تخدام وع  ادًة م  ايكون ال  سجاد الك  ردي أس  طع

 ). ٬ 365       ص 172 ( الصباغات النباتية الطبيعية بل تلك الكيميائية المستوردة
 في الفترة مابين الحربين العالميتين تناقص إنتاج وتصدير السجاد تناقصًا قويًا إال أن فترة ما بعد

 وفي بداية الستينات تركزت في كردستان اإليرانية . وظًا خمسينات القرن العشرين سجلت نموًا ملح
 ). ٬ 18ص 42 ( ألف متر مربع من السجاد 57٬5 مخرطة بإنتاج سنوي يفوق على / 1400 / وحدها

 ال ذي ك انوا ) الج راب ( الخ رج ) كم ا الح ال س ابقًا ( يحظى بالطلب الكبير لدى ال سكان المحلي ين
 كما يتم صنع السالل الصوفية المستخدمة٬ على األغلب ف ي . خ ينقلون به األلبسة واللوازم المنزلية ال

وي صنعون الم واد ال  صوفية المختلف ة ومنه ا الزن انير واألحزم ة الن  سائية . حف ظ المنتج ات الزراعي ة
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 إل خ . المختلفة والجوارب الرجالية الصوفية  والجوارب النسائية وقطع النسيج الصوفية ألج ل الخي ام
 ت الصالة الواردة من منطقة سنندج فلها قيمة وش هرة عالي ة الس يما ف ي وأما سجادا ). ٬ 230ص 46 (

 ). ٬ 113ص 114 ( إيران
 ج زءًا منه ا ك ان احتياج ات ال سكان الك رد إال أن ٬ تلب ي ف ي األس اس ٬ كانت المنتج ات المنزلي ة

 نت اج وتحول فالحون كثيرون كانوا يشتغلون باإلنتاج المنزلي وينقل ون ف ائض اإل . يذهب للبيع أحيانًا
 وكم  ا ورد أع  اله ف  إن ج  زءًا م  ن المنت  وج المنزل  ي ل  م يك  ن يح  ول إل  ى . إل  ى ح  رفيين ٬ إل  ى ال  سوق

 ونتيج  ة للتط  ور الالح  ق ف  ي العالق  ات . األس واق المحلي  ة فح  سب ب  ل إل  ى األس  واق الخارجي ة أي  ضًا
 . ضح فأوضح و أ اج المنزلي يكتسب طابعًا سلعيًا السلعية ـ النقدية في كردستان فإن النت

 النفط والحدي د والرص اص والمنغني ز والنح اس ( وعليه٬ رغم وجود ثروات طبيعية في كردستان
 و المصادر البشرية فقد كانت تسود ف ي ك ل ) والذهب والكبريت والمرمر والغضار والمياه المعدنية

 أرجائ   ه حت   ى الفت   رة األخي   رة األش   كال م   ا قب   ل المعام   ل لل   صناعة أي اإلنت   اج المنزل   ي والحرف   ة
 وفقط في الفترة ما بعد الح رب العالمي ة الثاني ة أمك ن ت سجيل . والتعاونيات البسيطة والمانيفاكتورات

 . بعض التقدم في التنمية الصناعية لبعض أرجاء كردستان

 الحياة المعيشية األسرية
 األسرة

 ٬ ي ة أي ضًا وت سهم ه ذه العمل . بدأت عملية تفسخ العالقات اإلقطاعية في كردستان من ذ فت رة بعي دة
 الع شائري ال – بي د أن رواس ب ال نمط القبل ي . في تدهور التنظيم العشائري ومحو االنعزالية القبيلية

 ل ذا . هي السائدة في الحي اة األس رية ) التقليدية القديمة ( وظلت العالقات األبوية . تزال قوية إلى اآلن
 . عائلية بأهمية كبيرة بالنسبة إلينا تحظى مثل هذه اإلضاءة لقوام األسرة الكردية والعالقات ال

 وك ان . سون في بداية القرن العشرين أن الكرد يحافظون على نظام الزوجة الواح دة . ب . ذكر يه
 واللوح ة الي وم ه ي نف سها وتعتب ر األس رة . باإلمكان مصادفة عدة زوجات عند بعض الق ادة فح سب

 . ذات الزوجة الواحدة وحدة اقتصادية في اآلن ذاته
 ) األفضلية للقري ب األكب ر س نًا ( يتم القران في كردستان؟ يختار الرجل الفتاة ثم يرسل ممثله كيف

 غ المقت رح تب دأ وعند موافقة ال شاب عل ى المبل . وفي أثناء الخطبة تتقرر فدية العرس . إلى والد الفتاة
 . ودور الوسيط هام للغاية . س االستعدادات للعر

 بي د أن الك ردي يف ضل ال زواج بابن ة الع م بع دها ابن ة العم ة . ي ٍا يمكن التقدم إلى خطبة أي فتاة نظر
 . ) 64 ( يليها ابنة   الخال

 فه  و يع  رف س  لبيات اب  ن األخ م  ا يقل  ل م  ن خط  ر ال  زواج . ويف  ضل األب اب  ن األخ ص  هرا ل  ه
 وأم ا . كما يمكنه إبداء بعض التأثير في الصهر عبر ص الت القرب ى دفاع ا ع ن م صالح اإلبن ة . الفاشل

 فح  سب الع  ادة ي  دفع اب  ن األخ فدي  ة أق  ل للخطيب  ة أو أن  ه الي  دفع ش  يئا م  ا ي  ساهم . الخطي  ب م  ا يتعل  ق ب
 ). الخالة ( أو الخال ) العمة ( مساهمة قليلة في السعي للزواج بإبنة العم

 م ن المجم وع % 60 ب ارت أن ح االت ال زواج ب ين أوالد العم وم واألخ وال ت صل إل ى . ي سجل ف
 ). 27 ص , 153 ( الكلي

 وف ي ه ذه الح ال ت زول الفدي ة طبع ا إذ . ن ال زواج الك ردي ه و تب ادل األخ وات والنموذج الثاني م
 م  ن الناحي  ة المالي  ة . وتظ  ل فق  ط م  سألة النفق ات الالزم  ة للع  روس والمه  ر . يتب ادل ال  رجالن األخت  ين

 ويمكن اعتبار هذا الزواج بالتبادل تطورا في زواج األقارب داخ ل . البحتة يعتبر تبادل األختين مفيدا
 ففي القرى غير المتحدة في عشيرة واحدة تكثر مثل هذه الزيج ات إال أنه ا تعتب ر . وعة القروية المجم

 وهن اك حي ث مث ل ه ذا التب ادل ب ين الرج ال دون وج ود قراب ة قريب ة ف إن إمكان ات تفك ك . أقل تفضيال
 ة ف ي وكما يقال الخلل العائلي ف ي الوح دة االقت صادية الواح دة ي سبب ص راعات مماثل . الزواج تزداد

 وال بالتبادل فإن الفدي ة لق اء الخطيب ة , إذا لم يكن الزواج قائما بين األقارب . أخرى مكونة حلقة مفرغة
 ففي أربعين ات الق رن الع شرين كان ت الفدي ة تت راوح م ا ب ين . كبيرة للغاية , في كردستان العراق , مثال
 ). 65 ( جنيه / 100 / و / 30 /

 ج ابنته بابن األخ مرتبط بالعداوة ب ين الع شائر إن االعتبار الرئيسي الذي يجبر الكردي على تزوي
. والعتبارات سياسية بصورة عامة
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 كل ما قيل يمكن تفسيره من خ الل أن مك ان اإلن سان ف ي المجتم ع يتناس ب م ع ع دد الرم اة ال ذين
 وم ن المع روف أن ت ضافر ال شباب ف ي ح االت الع داوة الع شائرية . يمكن تعبئتهم في صالحه ودعمه

 ف إذا س بب اإلن سان حال ة . حول القائد الكبير يتحقق على أساس القراب ات ٬ العشائر والخصومات بين
 من نفور أبناء اإلخوة واألخوات عنه رافضًا حقه التقليدي فإن ه س يكون م ن ال صعب تجم يعهم حول ه

 رغ م أن التقيي دات . وال زواج ب ين االبن ة واب ن األخ ي درأ مث ل ه ذا االغت راب . في حاالت الضرورة
 ر إليها أعاله قد ضعفت في العقود األخيرة في بعض أرج اء كردس تان ف ي أثن اء عق ود ال زواج المشا

 . ف  إن أكثري  ة أف  راد المل  ة تظ  ل ك  سابق عه  دها تف  ضل ألج  ل ال  زواج الفتي  ات م  ن الوس  ط األس  روي
 إنم ا يمث ل ذاك ال بطن القبل ي مثلم ا ٬ ليتش كل واحد تقريبًا داخ ل ال ضيعة الواح دة . وحسب شهادة يه
 وإن ه . المل ة – ويتمسك أفراد الع شيرة بقاع دة عام ة للق ران داخ ل الجماع ة . اآلغا – هو زعيم القرية

 لماذا تزوجت بغريبة ولم تتزوج بفت اة م ن :" لمن المعيب أن يتزوج الشباب بفتاة من خارج عشيرته
 . ) 66 "  ( وسطنا؟

 ن ي  ؤدي ف  ي الم  ستقبل وف  ي ه  ذا النط  اق يمك  ن لبن  اء الط  رق والمن  شآت األخ  رى ف  ي كردس  تان أ
 القري  ب إل  ى نت  ائج هام  ة إذ س  تظهر امكان  ات أوس  ع فأوس  ع لتواص  ل أف  راد الع  شيرة م  ع الجماع  ات

 وفي حال ذهاب الزوجة أو اللج وء إل ى ت صرف غي ر . يدفع الخطيب المال لوالد الخطيبة . األخرى
 وف ي ح االت " ب ة ثم ن الخطي " الئق من طرفه ا فعن د ذاك يمك ن لل زوج أن يطل ب اس تعادة ج زء م ن

 ). 67 ( بتأمين تكاليف معيشة الزوجة السابقة ٬ في ظروف معينة ٬ الطالق هو ملزم

 كالع ادة وكم ا ٬ بيد ان الق ران ف ي الق رى . غالبًا ما تطلب الفتاة لنفسها أن يتحدد ثمن باهظ لقاءها
 رين م ن ممثل ي وأم ا م ايخص زيج ات المي سو . يكون مقب وًال ومعق وًال م ن ه ذه الناحي ة ٬ ورد سابقًا

 الزعامات والوجاهات العشائرية من اآلغ اوات وأبن ائهم فهن ا مبل غ الفدي ة لق اء الخطيب ة يقف ز بق وة ال
 فم ثًال اب ن ال شيخ ). 68 ( سيما أن لألغاوات توجهات بتزويج أبنائهن ببنات المواطنين من ذوي النفود

 . المعروف  ة ف  ي راون  دوز يقت رن بابن  ة م  صطفى الشخ  صية ) ع  شيرة ف  االش ( محم د م  ن قري  ة ف  االش
 . واحدًة من زوجات ميرحميد أمير من بلدة ديرغاال ٬ كانت المواطنة٬ أيضًا

 وبصدد المبلغ الذي يدفعه اآلغا لقاء الخطيبة فليست في حوزتنا معطيات دقيق ة إال أن ه ذا المبل غ
 نه ا واردة وعل ى فك رة إ . وص ل ف ي الرب ع األول م ن الق رن الع شرين إل ى الخم سمئة جني ه إنكلي زي

 . تملق للخطيبة وخلق انطباع بثراء الخطيب فكرة المبالغة في الرقم بغية ال
 الماشية واألس لحة والمع دات األساس ية ( يهدف الزواج بابنة شقيق األب إلى تركيز الميراث أيضًا

 ٬ ب ر ومثل هذا النوع من الق ران يعت . داخل الوحدة االقتصادية العاملة في اقتصاد الجماعة ) األخرى
 واآلغا تقلق ه م سألة . بالنسبة لآلغا وسيلة أيضًا٬ لتفادي٬االحتكاكات بخصوص وراثة حقوق التأجير

 هدف  ه عل  ى . األرض كله  ا وال تط  رح م  سألة تق  سيمها بع  د وفات  ه " يمل  ك " المي  راث نف  سه نظ  رًا ألن  ه
 ج اآلغ  ا ص  يغة ل  ذا غالب  ًا م  ا يتخ  ذ زوا . والع  يش ب  سالم م  ع الجي  ران " الهيب  ة " األرج  ح ه  و إع  الء
 الذي امتل ك ف ي حيات ه ) المذكور أعاله ( وهكذا فإن الشيخ محمود آغا من فاالش . التحالف السياسي
 تقريبًا مع كل ) من ناحية زوجاته وزوجات أبنائه ( ولدًا كان على نسب وقرابة / 15 / تسع زوجات و

 ليتش أن . ر . ويذكر إيه . زعيم قبلي وديني ومواطن هام في قطر طوله عدة عشرات من الكيلومترات
 وت زوج ٬ األغاوات حتى أولئك األقل أهمية عقدوا تحالفات قران مع الشخصيات الهام ة ف ي الج وار

 وبالنتيجة نسبة الوالدات ف ي القري ة . الصالت بين اآلغا وأتباعه ٬ األحفاد داخل المّلة معززين بذلك
 رى صغيرة كثيرة الينتمي اآلغ ا إل ى ذاك وفي ق . ازدادت ازديادًا ملحوظًا على حساب عشيرة اآلغا

 البطن مثلما هي أكثرية السكان فحسب بل هو في حالة من النسب القريب مع نصف ال سكان أو يك اد
 ). ٬ 22ص 190 (

 عالقات القرابة
 بيد أنه توجد ف ي حوزتن ا آراء ٬ ثمة صعوبة فائقة في تحليل آلية عالقات القرابة والنسب الكردي

 . لشؤون الكردية الذين يقدمون اإلمكانات للرد على بعض المسائل االختصاصيين في ا
 ف ي بع ض ٬ ويخ رج ه ذا الت أثير . تتمتع الن ساء الكردي ات بت أثير ه ام ف ي النط اق الع ائلي ال ضيق

 ل ألب فه و ي شغل ) الهيبة المطلقة ( وأما ما يخص النفوذ المطلق . ) 69 ( األحيان عن نطاق المجموعة
. كصاحب نفوذ وسمعة ومنظم للجماعة في األسرة موقعًا مركزيًا
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 وفي الحالة الت ي تظ ل فيه ا الم رأة الكردي ة أرمل ة له ا اب ن أو ع دة أبن اء ف إن الوح دة االقت صادية
 إال أن األم ع  ادًة م  ا . وتنتق  ل ال  سلطة ع  ن طري  ق الرج  ال ) 70 ( األس  روية تتخ  ذ اس  م االب  ن األكب  ر

 . تحافظ على الهيبة الفعلية المعترف بها
 فه و يت صرف كوص ي عليه ا ب ل حت ى أن ل ه الح ق ٬ نة تخ ضع خ ضوعًا ك امًال ل سلطة األب االب

 إن وض ع . ) ك أي ضًا حسب الشريعة اإلسالمية فقط حتى سن الرش د ولك ن فعلي ًا بع د ذل ( بتزويجها
 هذا الذي ينتقل بع د وف اة األب إل ى . ح الحق في الحصول على الفدية لقاء الخطيبة ن م وصي الزواج ي

 ف ي البداي ة إل ى الفت اة ث م – وح سب الم ذهب ال شافعي ه ذا يعن ي . أقرباء الفت اة م ن ناحي ة األب أقرب
 . إلى األخ – بعدها

 يتحق ق التواص ل وال  صالت ب ين الطف  ل م ن جه ة والج  د والج دة م  ن جه ة أخ رى م  ن خ الل أح  د
 ي ه ذه الحال ة تظ ل ف . هذا ويرافق األب األم ف ي زياراته ا المتك ررة إل ى دار الوال دين . الوالدين عادًة

 . السلطة واإلشراف على الطفل في يد األم وأما موقف الجد والجدة من الحفي دة يك ون ع ادًة مت ساهًال
 وثم ة عالق ة ممي زة م ع . الس يما م ن ناحي ة األب أكث ر اعت داًال واحترام ًا ص رفًا ٬ والعالقة مع الجد

ـ   ش  قيق األب " م  ام "  ـ تج  اه جمي  ع الم  سنين ي  ستخدم عل  ى نط ٬ أي  ضًا ٬ ه  ذا االص  طالح (   اق واس  ع
 ٬ هك ذا ويعتب ر الحم و المحتم ل قريب ًا هام ًا . ) المبجل ين بالتحدي د ٬ مشيرين إلى العالقات بين األقرباء

 . وتضمن عالقات الصداقة معه الحق في ابنته والتحرر من دفع الفدية
 والرئي سيون ه م . ي ة بأهمية ثانو ٬ ال سيما أن هذا األمر يخص الرجال ٬ يحظى األقرباء بالزواج

 ويح  دد المث  ل المع  روف الط  ابع الع  ام ل  صالت . الراش  دة ٬ األب واألم واألخ الراش  د وأخ  ت الزوج  ة
 من األفضل أن أدع الرب يعطيني المجال كي أم وت عل ى أن اعتم د عل ى ( القرابة والنسب إذ يقول

 ). الصهر
 وفئ ة األقرب اء . / فق ط 12 / كبي رًا ليس عدد المصطلحات األساسية المحددة للقرابات ب ين األك راد

 ت شير ال سابقة ٬ المحددين بهذه المصطلحات هي العائلة البسيطة التي ينتمي إليه ا اإلن سان ف ي حيات ه
 . إلى البعد لجيل واحد عن الفئة الم ذكورة ") المولود من " أو " ابن شخص ما " حرفيًا " ( آزا " النحوية

 اب ن اإلب  ن ه و ك وارازا وأم ا ابن ة ابن  ة ٬ وعلي ه ٬ يل ين وتك رار ه ذا الم صطلح ي شير إل  ى االبتع اد لج
 ـ  شقيقة األب التي غالبًا ما تحل محل الزوجة عندما ال تكون هناك قريب ة مقرب ة ج دًا فت سمى أم وآزا

 . آزا
 تنقسم األجيال المتناقصة إلى فئات يمكن وص فها ب صورة متباين ة تبع ًا لتل ك القراب ة الت ي يري دون

 ـ ) وه ذا عل ى األغل ب ( أي ش قيق ج دي " ب ابيريم – برل ٍي " ق األب يمكن ت سميته تحديدها٬ مثًال شقي
 . هذا هو تركيب العائلة الكردية والقرابة . ) 33 ص 153 ٬ ( عم والدي " مام ـ ي ـ باوكم

 الطباع والعادات
 متمي  زة ع  ن طق  وس ش  عوب ال  شرق األدن  ى ٬ يمتل  ك الك  رد طقوس  ًا خاص  ة ب  األعراس وغيره  ا

 . األخرى
 ف  ي س  تينات الق  رن التاس  ع ع  شر كت  ب الم  ال محم  ود بيازي  دي ع  ن ع  ادة خطب  ة الموالي  د وحت  ى

 وعن  دما يكب  ر . ف  ي دراس  ة خاص  ة مكرس  ة لع  ادات وطب  اع ش  عبه ) 71 ( ال  صغار ف  ي ي  وم م  يالدهم
 . المخطوبان يعمالن على تحضير االحتفال بعرسهما

 وعن دما يخط ف . ) ٬ 31ص 108 ( ته ا ال يعتبر خطف الفتاة عمًال يستحق اللوم في ما إذا تم بموافق
 ويشرع أقرباء الفتاة بالمط اردة . شاب فتاة رغم إرادة الوالدين فهو يحضرها إلى دار اآلغا أو الشيخ

 وفي حال اإلمساك بتالبيب الهارب يمكنهم أن يقتلوه أما إذا لم يبلغوه فهنا يلع ب اآلغ ا أو ال شيخ دور
 . دية المفترض لقاء الخطيبة ويتحقق الصلح الوسيط وهم يمنحون والدي الفتاة مبلغ الف

 وأما ما يخص المرأة الكردية فهي ليس لها الحق باختيار زوج لها وال يمكنها االعتراض فيما إذا
 لم  ن " ال " وم  ن الع  ار عن  د الك  رد أن تق  ول الفت  اة . الوال  د أو األخ يرغب  ان بتزويجه  ا بم  ن يري  دان

 . ) ٬ 20ص 6 ( يختاره األب أو األخ
 ي ستمر . وه ذا األم ر ن ادر الح دوث . طالق الزوجة عند الكرد يعتبر عمًال مشينًا ومخزي ًا كما أن

 وعن  دما ي  شرع الع  ريس . س  بعة أي  ام تبع  ًا إلمكان  ات ال  سيد ص  احب ال  دار – الع  رس الك  ردي ثالث  ة
يه  دي ك  ل ض  يف مبلغ  ًا م  ن النق  ود أو ) 72 ( والع  روس ف  ي ال  رقص الجم  اعي ض  من حلق  ة ال  رقص
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 ويج ري ترتي ب . م ا يك ون المبل غ المجم وع كافي ًا لتغطي ة نفق ات الع رس ب ربح زائ ذ وع ادًة . أغنامًا
 . ) 73 ( األعراس في الربيع

 ) ليل  ة الدخل  ة ( ويج ري ف  صل زاوي  ة م  ن زواي  ا الخيم  ة أو ال  دار ب  ستارة يق  ضي العروس  ان خلفه  ا
 شائع تنوي ع ول يس م ن ال . تتك ون ال ضيافة ف ي األع راس واألعي اد األخ رى م ن ال رز واللح م . ) 74 (

 ٬ ص 7 ( مباشرة على األرض أو عل ى اللب اد ٬ ويمدون غطاء السفرة٬ أحيانًا . المأكوالت عند الكرد
 ). 75 ( ال تزال توجد في بعض أرجاء كردستان إلى يومنا هذا عادة ثأر الدم ). 29

 ي الوق ت ففي األزمنة السابقة لم يكن األمير أو اآلغا يتدخالن في مسائل ثأر الدم وكان هذا يمتد ف
 واآلن تتزاي د ح االت ت دخل الوس يط . حتى يجد من يقرر الثأر أو الظرف المالئم للثأر عن دم القتي ل

 وعن دما يح دث القت ل داخ ل الجماع ة ف إن الم سؤولية . بين المتعادين ويتوقف الخصام بواسطة الدفع
 فت اة كزوج ة للع دو ويحدث أن ي تم تق ديم ام رأة أو . ) ٬ 171ص 86 ( تقع على عاتق الجماعة بأسرها

 . ) 207 ـ ٬ 39ص 60 ( . عوضًا عن دفع النقود ويتصالح الطرفان
 ف  ي ه  ذا ال  صدد ل  دى الكرد  ـ اليزي  ديين ع  اداتهم الخاص  ة به  م فزعم  اء الع  شائر الديني  ة ف  ي أثن  اء

 ث   م يح  دث ال  سالم ب   ين " الب  ارات " تب  ادل م   ا ي  سمى ٬ الع  داوات الدموي  ة يمك  نهم كإش   ارة لل  صلح
 . ولكن إذا أعاد أحد الزعماء البارات فإن النزاعات تتجدد . ين العشيرتين المتعاديت

 فالكردي الذي يقسم اليم ين أم ام حامي ه . ) باخت ( الحمايةـ – ومن بين عادات الكرد األخرى عادة
 واللجوء إلى أحد الحماة بأي وسيلة إنم ا ه ي محاول ة إلنق اذ ال ذات م ن الم وت . بالتأكيد٬ الثقة ٬ ينال
 ٬ ) 12 ـ ٬ 11ص 6 (

 فهم يغسلون الفقيد ويلفونه بالكفن المصنوع من . خصوصيتها ٬ قوس الدفن الكردية لها٬ أيضًا وط
 ويكم ون األن ف . المرقدـ ووجهه نح و الجن وب – ثم يضعونه في فراش الموت ) 76 ( القماش القطني

 رآة وإذا لم يدفنوا المتوفى في يوم الوفاة فه م ي ضعون عل ى ص دره حج رًا وم . والفم واألذنين بالقطن
 وعند نقل الجثمان من بيت الزوج ة يب دؤون بالبك اء إذ يبك ون بك اًء م رًا . صغيرة موجهة إلى الوجه

 اب والرم  اد ع  ل ال  رؤوس ب  صراخ وح  شي بحي  ث يمزق  ون األلب  سة الت  ي يرت  دونها ويهيل  ون الت  ر
 . ) ٬ 188ص 114 (

 تنتهي فترة الح داد وعندما . يلبس أفراد أسرة الراحل الحداد األسود لمدة ستة أشهر أو سنة كاملة
 يجلب اآلغا والجي ران أو أح د أقرب اء المرح وم لك ل واح د م ن أه ل المت وفى ش يئًا م ا م ن األلب سة أو

 . ) ٬ 18ص 6 .( النقود ويخلعون عن أهل الميت اللباس األسود أي يتوقف الحداد
 ٬ ثمة عادة كردية أخرى لي ست قليل ة األهمي ة وه ي م نح الغري ب بغ ض النظ ر ع ن لقب ه ومكانت ه

 وكلم ا كان ت ض يافة اآلغ ا أكث ر س خاء ي زداد االحت رام ل ه . المبيت ومائدة الطعام على حساب اآلغا
 . من جانب أهل الضيعة

 ويكون الحفاظ على هيبة اآلغا وسمعته بفضل ما يسمى دار الضيافة رغ م أن ه ال وج ود ألي دار
 دد فيرتب ون له م المك ان ف ي دار وف ي ال شتاء يك ون الم سافرون الرحال ة قليل ي الع . في أحايين كثيرة

 وهنا بالذات . وأما في الصيف فتصبح العريشة الظليلة أشبه بدار الضيافة ). 48 ـ ٬ 47 ص 177 ( اآلغا
 . يحصل عابر السبيل على الطعام والمأوى ليًال

 عادات الكرد اليزيديين وطباعهم تتماثل إلى ح د كبي ر م ع ع ادات الك رد الم سلمين إال أن ع ادات
 والرج ال . وهك ذا ف إن الن ساء اليزي ديات ي سفرن ع ن وج وههن ٬ ها بع ض الخ صوصيات اليزيدين ل

 . والنساء يرتدين بنظافة وأناقة وهندام جيد ويحافظون على النظافة والرتابة في الدار أيضًا
 تفيد التعاليم . ويستثنى األمراء اليزيديون من الحظر ٬ تعدد الزوجات محظور في الوسط اليزيدي

 ل  ذ محظ  ور عل  ى ٬ أن  ه ال يمك  ن ألح  د أن ي  صير يزي  ديًا ب  ل ينبغ  ي أن يول  د اإلن  سان يزي  ديًا اليزيدي  ة
 . " يا ابني " أو " يا أخي " اليزيديين التوجه إلى أصحاب المعتقدات الدينية األخرى بالكلمات التالية
 حالق ة وال يمل ك الح ق ف ي . وفي أثناء الصالة ينبغي أن ال يك ون اليزي دي موض ع ل وم أو ت وبيخ

 ويحظ ر عل ى اليزي دي لم س الطع ام ال ذي يخلف ه وراءه إن سان غي ر . شعره أو ذقن ه إال يزي دي مثل ه
 كم  ا ل  يس م  سموحًا له  ن ). ٬ 168ص 186 ( ويحظ  ر عل  ى الن  ساء ارت  داء األلب  سة الحريري  ة . يزي  دي

 . ) ٬ 9ص 169 ( ارتداء اللون األزرق السماوي  والقاتم
 . ي ديات لعب ة ويلب سونها ويعب رن الق رى وه ن يغن ين األغ اني وفي أيام الجفاف تصنع الن سوة اليز

. ) ٬ 96 ص 107 ( ويصلون لها كي ترسل المطر " أم المطر " اللعبة هي رمز
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 . وض  د الجف  اف أي  ضًا تغ  زو الن  سوة ف  ي ألب  سة الرج  ال ف  يحملن معه  ن ك  ل م  ا ه  و ممك  ن حمل  ه
 . ) ٬ 96ص 186 "( ه سرقت " يتصرفن التصرف ذاته فيرجعن كل ما تمت " والمتعرضون للنهب "

 الخم ر ه و دم الم سيح ٬ وحسب اعتق ادهم . وخالفًا إلخوانهم المسلمين يحتسي اليزيديون الخمرة
ـ  ٬ الع  دد 150 ـ 230 ( وه  م ي  شربونه بح  ذر ش  ديد ك  ي ال ي  سيل  وعن  د ش  روق ال  شمس يح  ول . ) 30 

 ( سلمين وخالف ًا لألك راد الم . وجه ه نح و ال شمس وينحن ي له ا ث الث م رات ٬ بالضرورة ٬ اليزيدي
 ويعتبر هذا الي وم عي دًا . فهم يحددون الجمعة األولى من نيسان ) الذين يحتفلون برأس السنة في آذار

 ربيعي   ًا تقلي   ديًا ي   رقص الرج   ال والن   ساء ف   ي أثنائ   ه وه   م ف   ي حلله   م المبرق   شة وبم   صاحبة اآلالت
 تت زين ال دور ب ألوان وفي هذا اليوم . يرقصون لفترات طويلة في حلقة ويمرحون ٬ الموسيقية القوية
 . ورقية حمراء

 أو يسجدون لواح د م ن " كليكا " و " بارات " وللبرهنة على صدقية كلماتهم يلفظ اليزيديون كلمتي
 165 ٬ ) ( وال  شيخ ش  مس ال  دين ٬ ال  شيخ س  اج ال  دين ٬ طاووس٬ال  شيخ ن  صر ال  دين ٬ مل  ك ( قدي  سيهم

 سى الم   سيح ومحم   د وعل   ي وي   رى اليزي   ديون أن م   ن ب   ين قدي   سيهم م   ريم الع   ذراء وعي . ) 9 ص
 ويبرهن بعض الباحثين أن اليزيديين . ولكنهم يضعون الشيخ عدي أعلى من الجميع ) ٬ 447ص 52 (

 ). ٬ 187ص 214 راجع ( يعترفون فقط بخمسة قديسين

 الدين
 وانتماء الكرد إلى السنة كان ت . يشكل المسلمون السنة األكثرية الساحقة من أكراد الشرق األدنى

 حاكمة في اإلمبراطورية العثمانية قد استغلته غير مرة في المعرك ة ض د إي ران الت ي دي ن األواسط ال
 بي د أن ه وخالف ًا لألت راك ال سنة ف إن الك رد ينتم ون للم ذهب ال شافعي . المذهب ال شيعي – الدولة فيها

 وف د كت ب ع ن ه ذه النقط ة خاص ة . وكان هناك شيعة في صفوف الكرد . ) 77 ( بينما الترك حنفيون
 مينورسكي الذي  أكد أنه كانت هناك عدة عشائر شيعية تقط ن ف ي كردس تان اإليراني ة ف ي بداي ة . ف

 ). ٬ 22ص 110 ( القرن العشرين وهي حافظت على والئها للشاه
 يت  سم التنظ  يم ال  ديني للك  رد الم  سلمين بوج  ود هيئ  ة ذات خ  صوصية ت  ضم المرش  دين ال  روحيين

 وك ان ال شيوخ يتمتع ون بنف وذ هائ ل ف ي . ) 89 ( والشيوخ ) 78 ( د ـاألسيا ) أحيانًا اإلقطاعيين بالوراثة (
 . جميع أرجاء كردستان إذ كانوا يشرفون على سائر الشؤون الدينية ويتتبعون س ير الع ادات والتقالي د

 وربم  ا له  ذا . وك  ان المرش  دون ال  دينيون يلعب  ون دوم  ًا دورًا رئي  سيًا بالمقارن  ة م  ع اإلس  الم الرس  مي
 لكرد التحرري في القرن العشرين ارتباطًا بأسماء المشايخ واألس ياد مث ل ال شيخ السبب يرتبط كفاح ا

 والكثيرون من ه ؤالء الم شايخ ك انوا يتزعم ون . البرزاني والسيد شمدينان ) الشيخ ( برزنجي والمال
 كم ا ك ان الم شايخ الث انويون الكثي رون ي ؤدون وظ ائف . ) 82 ( مختلف الطوائ ف وجماع ات ال دراويش

 ٬ص 165 ( وأكث  ريتهم كان  ت تنتم  ي إل  ى طريق  ة ال  دراويش النق  شبندية . وس  اط ع  شائرهم ديني  ة ف  ي أ
 يقط  ن . وه  و م ن اإلقط اعيين المتنف ذين ) طريق ة ( يت  زعم ك ل أخوي ة ) مرش د ( ك ان هن اك ش يخ . ) 79

 . ) المري دون ( أتباع ه – حوله تالمي ذه ف ت ويل . ) 83 ) ( خانيكه ( رها في مقره صاحب تعاليم الحق ومفس
 وفي كردستان الموكرينية تتك ون بع ض ع شائر . ن كبير جدًا ال سيما في أوساط الرّحل عدد المريدي

 . ) ٬ 215ص 60 ( البدو من المريدين فحسب
 وك ان ال  دراويش ي  ستغلون أتب  اعهم . كان ت طائف  ة ال  دراويش تت  وزع ف ي جمي  ع أرج  اء كردس  تان

 يت  زعم ) خ الرئي  سي عام  ل ال  شي ( وك  ان الخليف  ة . ) 084 إل  خ .. . ويجب  رونهم عل  ى فالح  ة أراض  يهم
 وتحت قيادة الخليفة أربعة م ن ). ٬ 317ص 114 ) ( أو أكثر من األعضاء 20 ـ 10 مكونة من ( الطائفة

 وب شكل ع ام ت ذكرنا . حملة الرايات وكل واحد م نهم ك ان ي ستوي ف ي ص ف واح د م ع قائ د الف صيل
 . طائفة الدراويش بالتنظيم العسكري

 وم ن . ش ث راء ع ن كب ار اإلقط اعيين وزعم اء الع شائر من الناحية المادية ال يقل بع ض ال دراوي
 وك ان ج زء كبي ر م نهم . حيث وضعهم االقتصادي كان جزء من الدراويش ينتمي إل الفئة الوس طى

 وع   اش ال   دراويش المي   سورون حي   اة ح   ضرية وأم   ا الفق   راء . يع   يش عل   ى العط   اءات والح   سنات
 وك  ل دروي  ش مت سكع ملت  زم ب  دفع مبل  غ . الم ساكين فك  انوا يت  سكعون ف ي أرج  اء كردس  تان ال شاسعة

 وه  ذا يتحق ق ب  أول ن  داء ) أخوي ة ال  دراويش ( مع ين عل  ى ش كل تب  رع إل  ى خزين ة رئاس  ة ال  دراويش
. الطريقة – يطلقه زعيم األخوية
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 ع دا ه ذا كان ت الحال ة المادي ة لمؤس سات . كان الميسورون يقدمون التبرعات ألخوية ال دراويش
 . ) 58 ( والمداخيل المحصول عليها من الدراويش الجوالين الدراويش مشروطة بالواردات

 بدأ نفوذ جماع ات ال دراويش . واألخيرون عاشوا على حساب جماهير واسعة من الشعب الكردي
 فهيئة المشايخ الكاملة القوة بلغت جبروتها ف ي . واشتداد سلطة المشايخ الدينيين منذ فترة قريبة نسبيًا

 م ف ي ذل ك ه و التح ول الالح ق لإلقطاعي ة وسياس ة ال سلطان الترك ي ومم ا أس ه . القرن التاسع ع شر
 . على حد سواء

 وكان ت هيئ ات ال دراويش ٬ فالسلطان الترك ي ك ان يعتب ر٬ ف ي اآلن ذات ه٬ خليف ة جمي ع الم سلمين
 وش  ارك رؤس  اؤها ف  ي تت  ويج . وأظه  ر ال  بعض م  نهم س  ندًا مباش  رًا لل  سلطة ال  سلطانية . تخ  ضع ل  ه
 – ال  ذي يع ود أص  له إل  ى خل ف النب  ي محم  د ) 86 ( – مول  وي – أخوي  ة ال دراويش وزع  يم . ال سالطين

 الخليف   ة األول أب   و بك   ر ال   ذي نف   ذ ال   سر التقلي   دي المق   دس لتح   زيم ال   سلطان ب   سيف الخليف   ة عم   ر
 ). ٬ 31ص 71 (

 فه م . في نهاية القرن التاسع ع شر ب دأ زعم اء ال دراويش الك رد ينطلق ون إل ى الم سرح ال سياسي
 تزايدًا ال في الحياة الدينية فحسب بل في الحياة السياسية واالقتصادية أيضًا في الوق ت يلعبون دورًا م

 . زعماء العشائر – الذي يحجبون فيه على اإلقطاعيين العلمانيين
 . اإلقطاعي ـ الشيخ عند الكرد إنما يعني أكثر م ن إقط اعي ع ادي ال يمل ك س لطة روحي ة وديني ة

 لإلقطاعي الدنيوي ال يتمتع بالسلطة في منطق ة معين ة فح سب ب ل ف ي وزعيم أخوية الدراويش خالفًا
 . هذا الوسط المنتشر في أرجاء كردستان ٬ وسط الدراويش بمجموعه

 ف ي ٬ أن الشيوخ الذين كانوا ف ي الحقيق ة " نيكتين . كتب معاون القنصل الروسي في أورميه ف
 . ضوا ألنفسهم بسلطة روحية واحدة قد استر ٬ رؤساء لجمعيات الدراويش ٬ االزمنة السابقة

 وه م إذ يث رون ت دريجيًا . وعاشوا على حساب الهدايا والعطاءات التي يقدمها أتب اعهم وعاب دوهم
 ق د انج ذبوا إل ى دائ رة ال شؤون ال سلمية المدني ة ٬ ويحصلون على األراضي ويزيدون من أن صارهم
 وه م يت صرفون بمب الغ طائل  ة ) العلماني ة الزمني ة ( الهادئ ة وص اروا ي ستولون عل ى ال سلطة الدنيوي  ة

 ). ٬ 81ص 128 ( ) 87 ( ويملكون الكثير من الحشم والخدم
 . كان لقب الشيخ ينتقل بالوراثة وأبناء المشايخ يجهدون كي يجعلوا مجد اآلباء أكثر هيبة وعظم ة
 ل  ذا وق د أخ  ذت حكومت ا تركي  ا وإي  ران بع ين االعتب  ار جب  روت الم شايخ األكث  ر وجاه  ة ون بًال وث  راًء

 وغالب ًا م ا ك ان الم شايخ يتخ ذون . صارت تسوى األم ور معه م وتم نحهم ألق اب الباش ا وم ا إل ى ذل ك
 وحالهم كما ه ي ). 139 ـ ٬ 138ص 132 ( غير مرة بعزلهم ٬ موقفًا من كبار موظفي الحكومة وطالبوا

 ن ال شعب حال زعماء العشائر الكردية ك انوا يحيط ون أنف سهم بالخ دم ال ذين بم ساعدتهم ك انوا ينهب و
 . وينظمون محاكم خاصة بهم ويصدرون أحكامًا تعسفية

 عل ى م ستوى الملكي ة ل ذا ٬ إل ى ح د كبي ر ٬ كان المشايخ يدركون جيدًا أن تزايد نفوذهم إنما يعتمد
 ). بالطرق القانونية والال قانونية ( كانوا يحسنون هذا المستوى بشتى الوسائل

 مدين ة س وج – وس ط كردس تان إي ران 1910 في عام بيليايف الذي زار . كتب الرحالة الروسي د
 ثم ة ف ي الوق ت الح الي ثالث ة ش يوخ مرش دين ف ي س وج ب والق وه م س عيد ش يخ باب ا " بوالق مهاباد

 يقول . من بينهم ٬ والشيخ برهان هو األكثر تمتعًا بالتبجيل واالحترام . وسعيد زمبيل والشيخ برهان
 ريب ًا نقت ل اترابن ا ف ي المعتق د الواح د ب صورة دائم ة ون ضطر٬ م رة نتقاتل فيما بينن ا وتق .. . :" الكرد

 ك ل – وباختصار لوالء المشايخ لكان مصيرنا الهالك بسبب ذنوبنا وآثامنا . ثانية٬ إلى النهب والسلب
 هبة وألق ي نظ رة عل ى داره ف سوف – اذهب إلى الشيخ برهان وأحضر له هدية " . آمالنا في شيوخنا
 . ) 20 ـ ٬ 17 ص 50 " ( تمحى كل الذنوب

 م ثًال ذاك ال شيخ بره ان . كان المشايخ اللبيبون النجباء يستخدمون طرائ ق مختلف ة ألج ل اإلث راء
 ه ذه ال شريعة الت ي ٬ اكتشف طريقة حاذقة للغاية في تجاوز ما تقوله أوامر الشريعة وااللتفاف عليها

 م وارد ملكي ة الم دين م ن يطل ب م ن الم دين ض مانة بحي ث ت رد ٬ فهو إذ يعطي النقود ٬ تحظر الربا
 وهك ذا ك ان الزعم اء الك رد ال دينيون وه م . عقار زراعي كالبستان في صالح الشيخ حتى إعادة ال دين

. إنما يشاركون في االستغالل اإلقطاعي للفالحين والبدو ٬ يتسترون بالمبادئ الدينية التقليدية
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 اليزيديون
 ويمك  ن االط  الع عل  ى أق  دم . ام من  ذ أزمن  ة بعي  دة لف  ت ال  دين األص  لي لليزي  ديين االنتب  اه واالهتم

 المعلومات عن اليزيديين في أعمال وكتابات المؤرخين والجغرافيين القروسطيين في الشرق األدن ى
 ٬ والمعلومات المتأخرة عنهم نجدها عن د الرحال ة األوربي ين . الشهرستاني وابن األثير وحجي خلفا –

 . والدوريات وكذلك في مطبوعات الجمعيات العلمية
 ويطلق الداسنيون – كان اليزيديون في العصور الوسطى معروفين أيضًا تحت تسمية

 . و آ ). ٬ 399ص 216 ( م    ثًال أم    ين زك    ي ٬ عل    يهم ه    ذه الت    سمية ٬ المعاص    رون أي    ضًا الب    احثون
 م والتنظ  ي د الخاص  ة بعب  ادات اليزي  ديين م  ن المع  روف أن الم  وا . ا م وغيره ). ٬ 184ص 214 ( وحي  د

 . االجتماعي والسياسي لمجتمعهم الديني محدودة للغاية ومعدودة
 ـ اإليراني  ة ع  ن  ويتح  دث جمي  ع األوربي  ين ال  ذين ق  اموا ب  رحالت عل  ى ط  ول الح  دود التركي  ة

 وأما ما يخص جوهر الدين . اليزيديين أيضًا٬ ولكنهم يركزون فقط على عاداتهم وتقاليدهم وطباعهم
 . ) 88 ( إلى األوربيين سرًا ال يمكن إدراكه أو بلوغه اليزيدي فهو قد ظل بالنسبة

 ويمك  ن تف  سير ذل  ك إل  ى ح  د كبي  ر ب  أن اليزي  دين م  ثلهم مث  ل ممثل  ي العدي  د م  ن الطوائ  ف الديني  ة
 وهذا األمر قد عقد م سألة جم ع المعلوم ات الدقيق ة ع ن . األخرى في الشرق كانوا يخفون معتقداتهم

 . منشئهم ودينهم
 منعزلة بع ضها ع ن ال بعض اآلخ ر ٬ ية المنفصلة إحداها عن األخرى بالجبال كانت القرى اليزيد

 يع  رف . وكقاع  دة ه  م غي  ر متعلم  ين ٬ وك  ان ال  رابط فيم  ا بينه  ا ه  و فق  ط رع  اة أم  اكن العب  ادة ) 89 (
 اليزيديون الكثي ر م ن األس اطير والحكاي ات ال شفهية ع ن دي نهم وف ي كث رة م ن االحتم االت وال صيغ

 وهن  اك آراء متباين  ة ع   ن . يعتب  رون أنف  سهم أحف  ادًا ألتب   اع  ال  شيخ ع  دي فه  م ). 92 ـ ٬ 81ص 61 (
 م ار ف ي م سألة . ي ا . لق د بح ث األك اديمي ن . ) 91 ( وعن أصل     اليزيدي ة ) 90 ( شخصية الشيخ عدي

 الفارس  ية " يزي  د " أت  ت م  ن ). ح  سب نظريت  ه " يزي  د " أص  ل اليزي  دين ب  صورة متمي  زة إذ إن كلم  ة
 . ار أن اليزيدية دين وثني كردي منتشر في أوساط الكرد قبل تبن ي اإلس الم وأكد م . " الرب " وتعني

 وق  د برهن  ت . ) 147 ـ ٬ 143ص 101 ( وبع د انت  شار اإلس  الم ف  ي كردس  تان س  لمت اليزيدي  ة مواقعه  ا
 برهن ت نهائي ًا عل ى ) لهجة الكرمانجي ( الدراسة المفصلة للهجات الكردية ومقارنتها بلهجة اليزيدين

 والب د م ن دراس ة . ) 92 ( يزيدين وتاريخهم مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ب الكرد اآلخ رين فكرة أن أصل ال
 . اليزيدية بصفتها طائفة م ن الطوائ ف الديني ة الكردي ة ول يس ك شعب م ستقل ومنف صل ع ن اآلخ رين

 م  ن شخ  صيات ) ال  سلطة الديني  ة ( تتك ون الطائف  ة اليزيدي  ة القائم  ة عل  ى المب  دأ الط ائفي الثي  وقراطي
 ) 93 ( ال شيوخ : والقيادة الدينية اليزيدية تنقسم إل ى س ت فئ ات ه ي . ) زمنية دنيوية ( ة وعلمانية ديني
 ج   امعوا ال   ضرائب ( والكاف   ال ) الزعم   اء اليزي   ديون )  ( 94 ( و  البي   ر ) حمل   ة القدس   ية ال   سامون (

 ال شيخ ع دي متنبؤ المستقبل وخدمة معبد ( والكوتشاك ) رجال الدين المساكين ( والفقراء ) والتبرعات
 وكان  ت وظ  ائف .. اليزي  ديون االف  راد العائ  شون تح  ت إم  رة ال  شيوخ و البي  ر – والمري  دون ) 95 ) (

 . ) 96 ( ممثلي كل مجموعة تنتقل بالوراثة
كانت كل فئة تتخذ موقفًا متحمسًا بالنسبة إلى امتيازاتها والتزاماتها وتق ف بح زم ض د أي محاول ة

 . للتغيير
 اة المعي  شة اليومي  ة ب  ل حت  ى ش  كل اللب  اس ولون  ه ومادت  ه منتظم  ة وكان  ت الطب  اع والع  ادات وحي

 األمير فكان يق وم ب صالحيات ال شيخ ع دي عل ى – وأما رئيس السلطة الزمنية . ومحددة بدقة بالدين
 وكان االمير يقود الطوائف اليزيدية عن طريق زعماء . وحوله يتضافر الشيوخ ويتحدون . األرض
 وكل عشيرة تنقسم إلى عدة ف روع والف روع إل ى ع ائالت وال سلطة . ) ت الشيوخ أو االغوا ( العشائر

 الواسعة في يد زعيم العشيرة إذ كان يع ين كب ار الق رى ويح اكم أف راد الع شيرة ويجم ع م نهم الهب ات
 ومجل س . وكان الكافال يقومون بمهمة الوساطات بين األمير وزعماء العشائر . والعطايا واألتاوات
 ). ٬ 34ص 106 ( ضياع يشرف على شؤون العشيرة عمداء القرى وال

 ك  ان . ق  ل م  ن طائف  ة إل  ى أخ  رى ممك  ن ن ت ن الح  ضر مجموع  ة زراعي  ة دائم  ة وال ي  شكل اليزي  ديو
 المريد يتبع الطائف ة الت ي ينتم ي إليه ا ويع يش ض من ظهرانيه ا وعلي ه إن رعي ة ال شيخ الواح د كان ت

 ار اليزي  ديون يخ  ضعون ل  زعيمهم وف  ي نهاي  ة الق  رن التاس  ع ع  شر ص . ت  ستقر ف  ي طوائ  ف مختلف  ة
. الروحي وفقًا للمبدأ اإلقليمي
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 ع  ادة ماك  ان الكاف  ال ه  م ال  ذين يجمع  ون ال  ضرائب والتبرع  ات إذ ك  انوا يجول  ون ف  ي المن  اطق
 رمز ـ ال سلطة عل ى ش كل س نجق يمث ل – اليزيدية السكنية مرتين في السنة وكانوا ين الون م ن األمي ر

 وق د . ) 98 ) ( ماي سمى مل ك الط اووس أي قي صر الط واويس ( ووس إبريقًا نحاس يًا علي ه ص ورة الط ا
 والثال ث س يرته وال ضواحي ٬ حل ب – وآخ ر ٬ تخصص سنجق واحد ألجل يزيديي سنجار والجزيرة

 وح ق جم ع اإلت اوات والتبرع ات . الموص ل وض واحيها – بيازيدي٬ والخ امس – المجاورة٬ والرابع
 وال وارد ك ان ال . ) ٬ 105ص 107 ( أي دي الكاف ال كان يعطى كالتزام وجزء مم ا ت م جمع ه يظ ل ف ي

 ففي ثالثينيات القرن العشرين كان األمير يح صل م ن يزي ديي جب ل س نجار٬ . بـأس به بهذه الطريقة
 ). ٬ 7ص 169 ) ( أي تقريبًا خمسة آالف دوالر ) ( 99 ( ألف روبيه 14 سنويًا٬ قرابة

 ه رت إل ى الن ور ع دة أعم ال لب احثين ظ ) ثمانين ات الق رن الع شرين – ستينات ( في الفترة األخيرة
 أك  راد و ع  رب وغ  ربيين برج  وازيين ألق  ت ال  ضوء بتف  صيل ن  سبي عل  ى التنظ  يم ال  ديني للطائف  ة

 ويتبين من هذه األعم ال ورغ م نم ط الحي اة الح ضري ف إن اليزي دين اليزال ون متح دين ف ي . اليزيدية
 يني   ة واإلنغ  الق واإلنع  زال وال   نمط وت  ساهم المعتق  دات الد . ع  شائر ويحتفظ  ون بالتراتيبي  ة الديني   ة

 في االستغالل االجتماعي البشع للشغيلة الكادحين اليزيدين من جان ب مرش ديهم ال روحيين ٬ الطائفي
 يشارك اليزيديون بنشاط في نضال الشعب الكردي من أج ل ٬ ولكن رغم كل هذا . وزعماء العشائر
 . حقوقه القومية

 ) الكاكاي – إلهي – علي ( أهل الحق
 ) أتب  اع الح  ق أو عل  ي ( إله  ي – مينورس  كي عل  ى الطائف  ة الديني  ة أه  ل الح  ق أو عل  ي . أطل  ق ف

 فه  و ك  ان ي  رى أن ه  ذه الطائف  ة كان  ت ). ٬ 25 ص 110 ( ت  سمية الطائف  ة الكردي  ة ف  ي أغل  ب األحي  ان
 ق د ال أن أتب اع ه ذا المعت ٬ الي وم ٬ بي د أن ه م ن المع روف . بشكل رئيسي في إيران الغربية ٬ منتشرة

 . ) 100 ( في تركيا أفغانستان والعراق ٬ أيضًا ٬ يقطنون في إيران وحده بل
 م  ن جان  ب ال  سلطات اإلس  المية " أه  ل الح  ق " أض  فت المالحق  ات والمط  اردات الت  ي تع  رض له  ا

 أض فت طابع ًا س ريًا كتوم ًا ومنطوي ًا مغلق ًا عل ى ٬ ورجال الدين في بلدان الشرقيين األوسط واألدنى
 وف  ي نطاق  ات مح  ددة ٬ ل  ذلك ال  سبب نف  سه ق  ام أن  صار الطائف  ة بالدعاي  ة لتع  اليمهم س  رًا و . تنظ  يمهم

 وبما أن األوساط الحاكمة في اإلمبراطورية العثمانية وإي ران كان ت ت رى أه ل الح ق . وضيقة للغاية
 هراطقة مرتدين ومارقين فقط حظرت هذه األوساط األجانب على الترح ال والتج وال ف ي األراض ي

 لذا ان تعاليم أهل الحق الدينية مقارنة بتعاليم أخرى غير معروف ة كثي رًا . " أهل الحق " قطنها التي ي
 . شحيحة للغاية ومتضاربة ) 101 ( والمعلومات عن عدد أنصارهم

 المخطوط ات الجغرافي ة " نصادف أولى المعلوم ات الت ي ت ذكر أه ل الح ق ف ي غ رب إي ران ف ي
 قصص ذاتي ة ف ي أثن اء " لجون ماكدونالد كينيير وفي . )" 1813 عام ( عن اإلمبراطورية الفارسية "

 يروى رولينسوس بعض المعلوم ات ع ن أه ل . لجون كابيال ). 1817 " ( سفره من الهند إلى انكلترة
 . " مذكرات عن االنتقال من زوهاب إلى خوستان " الحق في
 ي ار أف راده م ن األس اس م ن لفترة ال بأس بها فوج ًا م ن الج يش الفارس ي ت م اخت ٬ رولنيسون قاد

 ٬ بيد أن رولينسون رغم ك ل اهتمامات ه وامكانات ه الكبي رة . إلهي من عشيرة الكورانيين – طائفة علي
 . لم يتمكن من الغوص في جوهر المعتقد الديني

 غوبين  و . وك  ان الح  ديث األكث  ر تف  صيًال ع  ن ه  ذه الطائف  ة ال  سرية ق  د تناوله  ا الع  الم الفرن  سي آ
 يقول مينورسكي إن . 1859 مطبوع في باريس في عام " ثالث سنوات في آسية " تاب في ك ) 102 (

 ٬ ص 111 ( هذا الكتاب يحتل موقعًا ممي زًا ض من نط اق أدبي ات الق رن التاس ع ع شر ع ن أه ل الح ق
 ون صادف ت ذكيرًا بأه ل الح ق . ) 183 ص 165 ٬ ( فهو احتفظ بقيمته وأهميت ه حت ى أيامن ا ه ذه . ) 7

 . وعلماء كثيرين في فترات الحقة ومنها األكثر مدعاة لإلهتمام مقال ة البرف سور ف في أعمال رحالة
 راج  ع ( مينورس  كي . والبروف  سور ف ) 25 ـ ٬ 1 ص 79 ( ٬ " طائف  ة أه  ل الح  ق [(" جوكوف  سكي . آ

 " أه ل الح ق " ( " موس وعة اإلس الم " ال سيم مقالتاه األخيرتان المنشورتان ف ي ) ٬ 108 ص 110
 الت  ي ت  شكل ف  صًال " كاك  اي " أدمون  دز . ع  دا ه  ذا ينبغ  ي التنوي  ه بدراس  ة س ) " س  لطان إي  شاق " و

 وعم  ل الفرن  سي ) 201 ـ 182 ص 165 ٬ راج  ع " ( الك  رد والت  رك والع  رب " م  ستقًال ف  ي كتاب  ه
. ) 103 ( غرينار
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 كان  ت معطي  ات مينورس  كي مثلم  ا ه  ي تقريب  ًا ح  ال س  ائر المعطي  ات المطبوع  ة حت  ى اآلن ف  ي
 ٬ ف ي االس اس ٬ أدم ونز فه ي . وأم ا م ا يخ ص معلوم ات س . ق د جمع ت ف ي إي ران كان ت . أوروبة
 وم  واد أدمون  دز . الع  راقيين والقلي  ل منه  ا ع  ن س  كان القري  ة اإليراني  ة الحدودي  ة " أه  ل الح  ق " ع  ن

 إل ى ٬ آراء مينورس كي وتلق ي ال ضوء عل ى م سائل كثي رة ظل ت ٬ إل ى ح د كبي ر ٬ واستنتاجاته تثبت
 . غير جلية ٬ اآلن

 أي " س  ارنجام " مينورس  كي عل  ى أس  اس تحلي  ل كت  اب أه  ل الح  ق المق  دس . تق  وم اس  تنتاجات ف
 االنت شار : ي درس الع الم . وك ذلك األحادي ث والم شاهدات الشخ صية " اإلنجاز " و " التنفيذ " كتاب

 . الجغرافي للتعاليم الدينية ومضمون العلم الالهوتي والتعاليم األخالقية لهذه الطائفة
 ي رى أه ل . ما يشير مينورسكي  فإن الحديث ال يجري عن التأليه المبسط للخليفة الراب ع عل ي وك

 وفي كل م رة ك ان أربع ة مالئك ة يراف ق اإلل ه . الحق أن علي كان واحدًا من تجسيدات الرب السبعة
 ك ان النب ي محم د ال ذي أت ى ف ي عه د . وكل واحد من هؤالء المالئكة يمث ل ص فة م ن ص فات ال رب

 الكام  ل ل  م يح  دث ف  ي عه  د عل  ي ب  ل ف  ي ظ  ل " انك  شاف ال  سر " بي  د أن . ي ه  و ذاك الم  الك عل
 واأللوهي ة نف سها وض عت ذاته ا ف ي . في عهد بابا خوشين والسلطان إس حاق – التجسيدات المتأخرة

 تناس  خ ( أه  ل الح  ق يؤمن  ون ب  التقمص . ) 26 ص 110 ٬ ( حال  ة الخ  ضوع تج  اه الرفي  ق الرئي  سي
 حت  ى أحيان  ًا ب  ين ممثل  ي ( يعق  دون فيم  ا بي  نهم نوع  ًا م  ن االتفاق  ات ال  سرية الغام  ضة وه  م . األرواح

 التاريخية والجغرافية يف سح ٬ ويرى مينورسكي أن دراسة ظروف تشكل الطائفة ). جنسين مختلفين
 تعك  س الت  اريخ " أه  ل الح  ق " وخاص  ة ان تع  اليم ٬ المج  ال الس  تنباط ع  دد م  ن االس  تنتاجات الهام  ة

 ع دد كام ل م ن " التجسيد الثالث " جرى في أثناء ٬ مثًال ٬ وهكذا . لحياة هذه الطائفة الدينية الحقيقي
 على ٬ أدموند  واستنتاجاته . تقوم حقائق س . األحداث في لورستان وأمكن مماثلة عدة نقاط جغرافية

 التركي ة كانت قد كتبت خصيصًا له باللغة ) تذكرة ( على أساس كراسة غير كبيرة ٬ وجه الخصوص
 من قبل عضو مثق ف ف ي طائف ة الكاك اي الموظ ف الكبي ر ال سابق ف ي اإلدارة المدني ة لإلمبراطوري ة
 العثماني  ة وعل  ى أس  اس األحادي  ث واللق  اءات الكثي  رة م  ع وجه  اء ه  ذا ال  دين وأعيان  ه ش  مة ت  دوينات

 كردس  تان ف  ي " أه  ل الح  ق " أدمون  دز ف  إن . وتعليق  ات كثي  رة م  ن يومي  ات أدمون  دز وكم  ا ي  ذكر س
 وتحت هذه التسمية دخلت الطائفة في معظم األعمال التي ٬ اإليرانية غير معروفين بصفتهم الكاكاي

 . ) ٬ 182 ص 165 ( كتبها الرحالة األوربيون
 فه ي ت روي . ماورد في التذكرة المشار إليها أعاله هو افضل ما قي ل ع ن ت اريخ تأس يس الطائف ة

 الذي حول بي رد ) زوهاب – صاروا يسمونه السلطان إيشاك فيما بعد ( أن سعيد إيشاك هو مؤسسها
 ) 106 ( وهفتافان ) : سبعة في كل منها ( وقد وحد السلطان إيشاك ثالث مجموعات . وفار إلى مقره
 عل ى . و ـبير – ٬ ومن ثم مجموعات أخرى أحدهما جديرة بال ذكر وه ي هف ت أد ) 107 ( وهفت خلفاء

 وعل ى البي ر واألدالء . أو جماع ة األدالء ) بي ر ( ياد ألن ه كل كاك اي أن يك ون ع ضوًا ف ي فئ ة األس
 ولك ن . مه ام طقوس ية ملموس ة ٬ فه م ي ؤدون أي ضًا ٬ التزامات تجاه األتباع وكذلك لهم حقوق معينة

 للقي ام بمهم ة ) قل م خف ان ن ام ( وتمنح الثق ة لم ن ي سمون . كل هذا ليس من التزامات وجهاء الكاكاي
 ومن الناحية النظرية . تعليم ويمكنهم أن يكونوا من أي فئة  من الفئات الثالثة الدعاية والتحريض وال

 يمكن  ه أن يك  ون ح  رًا ف  ي اختي  ار البي  ر و ال  دليل إال أن  ه عملي  ًا ) ربم  ا باس  تثناء األس  ياد ( ك  ل كاك  اي
 وإنه ا . ئه وفي حالة وفاة البير أو الدليل يقبل أي شرط بتوصية من المريد ألبنا . سيكون تابعًا  لوالده

 . ) ٬ 187ص 165 ( . لمن المحظورات تلك الزيجات القائمة على القرابة مع البير أو الدليل أو المريد
 أدمون دز أن ت سمية الكاك اي م ن ال صحيح اس تخدامها فق ط فيم ا يخ ص . نستنبط من معلوم ات س

 ة األكب  ر الل ال  س ) 108 ( فف  ي الع  راق تعتب  ر س  اللة اإلب  راهيميين . األس  ياد ول  يس الطائف  ة بأس  رها
 قد ظهرت ليس كدين " أهل الحق " ورسكي مثلما أدموندز أن تكون جماعة ن ي وال يستبعد م . لألسياد

 . كويونلو – رسمي بل شبه رسمي في دولة كارا
 ل يس ل ديها ق انون موح د . جمعية لل دراويش أخوي ة ٬ من حيث الجوهر ٬ تعتبر طائفة الكاكائيين

 . بفدرالية التشكيالت الموحدة تذكرنا ٬ على األرجح ٬ بل هي
 ثمة دوغما من األساسيات عند أهل الحف أال وهي اإليمان بتج سيدات ال رب ال سبعة الت ي تتمث ل

 وف ي . " الولوج في الرداء " فهذا يعني " أن تصير تجسيدًا :" التي يرتديها الرب ) األثواب ( بالحلل
. مالئك ة ال ذين ي شكل مجموع ة وثيق ة معه م م ن ال ) خم سة ( كل حالة يظهر ال رب بمرافق ة أربع ة أو
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 وأول ظه ور ل ه . محبوسًا في لؤلؤة ) األزل ( كان الرب في العالم ما قبل اآلخر ) سارانج ( ووفقًا ل
 وب دءًا م ن التج سيد . عل ي ـ – خالق الع الم وث اني ظه ور – هافان داعار – في العالم تمثل في شخص

 والع صور األربع ة األول ى ". أه ل الح ق " ية بالن سبة إل ى الثالث صارت القائمة أصلية كليًا ونموذج
 ويعتب ر س  لطان زوه  اك . ال  شريعة والطريق  ة و المعرف ة والحقيق  ة : تتواف ق م  ع مراح ل عل  وم ال دين
 . وهناك فوارق في الرأي بصدد من هو خلف السلطان زوهاك . ممثل المرحلة األخيرة واألرقى

 ال  سبع ف  إن المالئك  ة يب  رزون " الحل  ل " ي واح  د م  ن وعن  دما يظه  ر الك  ائن الرب  اني م  ن جدي  د ف
 و يعتب  ر المالئك  ة رس  ًال لل  رب . ل  ذا تح  ل أس  ماؤهم الواح  د مح  ل اآلخ  ر . كت  سجيد أح  دهما لآلخ  ر
 . ) 109 ( وخالقي خافان داغار

 ال مف ر م ن ! أيه ا الن اس . يجد اإليمان بإع ادة تج سيد خط ه الم وازي ف ي اإليم ان الع ام بالتناس خ
 فه ي تغط س ف ي مك ان واح د ك ي " : موت اإلن سان مثل ه مث ل قف زة البط ة ف ي الم اء ! عقاب الموت

 . ) انتق ال ال روح م ن ج سد إل ى ج سد ( تؤمن جماعة أهل الح ق بالتناس خ . تظهر بغتة في مكان آخر
 تج سيد وس وف 1001 وتنص تعاليم هذه الجماعة على أن الكائنات الب شرية عليه ا اجتي از حلق ة م ن

 . ) ٬ 1 ٬ 261 المجلد 166 ( ء أفعالهم خالل عملية االجتياز يكافؤون لقا
 ح   ل ك   ل " ي   تم ) ج   ام ج   ام ( فف   ي االجتماع   ات العام   ة . أه   ل الح   ق مح   دودة للغاي   ة " ع   ادات
 وتق  رأ عل  يهم . وتنعق  د االجتماع  ات ك  ل فت  رة م  ن الوق  ت وباالرتب  اط بأح  داث هام  ة ". ال  صعوبات

 ي  صل ال  دراويش تح  ت أص  وات ) ال  ذكر ( تف  االت وف  ي ح  االت االح . ال  صلوات بمرافق  ة الموس  يقى
 . الساز إلى حالة النشوة الروحية وهم ينتقلون من زاوية إلى أخرى مع تشابك األيادي إلخ

 وك ذلك " البق ر٬ الغ نم٬ الديك ة ( نح ر – تكون ضرورية األضاحي " أهل الحق " وفي اجتماعات
 وطق س ال ذبائح من تظم ب صراحة إذ . خبز إلخ التبرع والقبام بأعمال الخير وإعداد الطعام والسكر وال

 واللح م الم سلوق واألض احي األخ رى ي تم توزيعه ا . يتم فصل اللحم عن العظام التي يج ب أن ت دفن
 . وهنا تتكرر الصيغ الخاصة بالتقديم والمنح والعطاءات ٬ على المسافرين والرحالة

 ) س ار س ينوردان ال شخص ( س وف ي أثن اء طق , ) مرش دة ( ينبغي على كل درويش ان يكون له
 الج وزة الت ي ) رجل ال دين ( يحيطون بالطفل ويفلع الخوري ٬ الذين يشكلون رمزًا للمالئكة الخمسة

 . ) 110 ( ) حفيظة ( يتم حملها بصفتها تميمة سوية مع قطعة صغيرة من الفضة
 ج ة الت ي ي سميها والزو ) أو ع دة رج ال ( وبغية بلوغ الكمال األخالقي تعقد التحالفات بين الرجل

 ال  ذي ي  ستمر . ) 111 ( وف  ي ال  شتاء ي  تم االلت  زام ال  صارم بال  صوم . ) ش  رط  وإق  رار ( األخ واألخ  ت
 إن  ه عي  د نح  ر الخرف  ان ال  ذي . ث  م يح  ل العي  د . ) مثلم  ا ه  ي الح  ال عن  د اليزي  دين ( ثالث  ة أي  ام ال أكث  ر
 . ) 347 ص 114 ٬ ( ويتم االحتفال بعيد نوروز بحماسة كبيرة . يترافق مع الصوم

 أه ل الح ق ب أن اإلن سان ب سبب ذنوب ه وآثام ه ينبع ث لحي اة وحسب كلم ات غوبين و ي ؤمن مناص ر
 وأرواح األتقياء والبررة الذين وص لوا إل ى مرتب ة البي ر يع ودون إل ى ح ضن ال سماوات . أكثر قسوة

 وج  ود ) مثل  ه مثث  ل مينورس  كي ( وينف  ي غوبين  و . ) 370 ـ 338 ص 147 ٬ راج  ع ( ال  ذي يول  دهم
 دي ن أه ل . ) ٬ 25ص 110 راج ع ) ( حفالت تهتكية ليلية سيئة الصيت من ط راز طائف ة الخلي ستيين

 جوام ع م شتركة ) العل ويين ( ويجمعه م ع دي ن الن صيريين . الحق نموذج للدين المتماسك المتضافر
 . اك يحتج  ب تق  ديس عل  ي بالكام  ل بتق  ديس س  لطان زوه . ) 113 ( ولك  ن خالف  ًا لطائف  ة العل  ويين .. ) 112 (

 وهناك عنصر مميز آخر يتسم به أهل الح ق ه و طق وس االختي ار ال صوفي لألس ياد وتوزي ع الطع ام
 وهنا ثمة رغبة باإلشارة إلى أن أن صار أه ل الح ق يمثل ون ب صورة رئي سية . واألخالق األخوية إلخ

وم ن . ذل ك الرحل والريفيون وفقراء المدن والدراويش الع اديون الب سطاء وم ا إل ى : الطبقات الدنيا
 . المحتمل أن السبب يعود إلى التالميذ الذين يوحون باألمل بأن السالطين سيعاقبون في يوم الحساب

 : اللغة والكتابة الثقافة
 تنتم  ي اللغ  ة الكردي  ة إل  ى المجموع  ة الغربي  ة م  ن اللغ  ات اإليراني  ة وه  ي منت  شرة ف  ي إي  ران ف  ي

 كوت   شان ( كو ومهاب   اد وس   كاز وخوراس   ان المرتفع   ات المعزول   ة لكرمن   شاه وس   نندج وه   وي وم   ا
 ٬ ف ي محافظ ات ال سليمانية وآربي ل وكرك وك والموص ل وده وك ٬ وف ي إي ران ) وبوجانورد وم شهد

 ـ – وف  ي س  ورية  ف  ي ك  ارس ووان ودي  ار بك  ر واورف  ه – وف  ي تركي  ا ٬ منطقت  ي حل  ب والجزي  رة
. وماردين و بتليس وأالزاغ وأرض روم
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 من اللهجات واللهجات المحلية الصغيرة والعديد منه ا ل م ت تم دراس تها تنقسم لغة األكراد إلى عدد
 وبع ض ٬ الغربية والجنوبية ال شرقية – هما الشمالية – أساسًا٬ بلهجتين ٬ ويتطور األدب الكردي . بعد

 وب ين المجم وعتين يكت شف اللغوي ون . " الوس طى " و " ال شمالية " الباحثين ي سمون ه اتين اللهجت ين
 زء األكب  ر م  ن التركي  ب الف  ونيمي للمف  ردات األساس  ية وع  دد م  ن ال  صيغ النحوي  ة تطابق  ًا ف  ي الج

 الف ونيم ف ي عل م األص وات ( . ) 114 ( والمبادئ الرئيسية  في تركيب الجمل كماأن هناك فوارق بينهما
 . ) المترجم ( – ) أصغر وحدة في المعنى
 يا وإيران والعراق واالتحاد ال سوفييتي أكراد ترك ) الكرمانجية ( الغربية – يتكلم باللهجة الشمالية

 ويجي  د ه  ذه اللهج  ة أي  ضًا أك  راد درس  يم ال  ذين ال يزال  ون ي  ستخدمون لهج  ة محلي  ة خاص  ة . ال  سابق
 . الزازا : باللهجة الكردية هي

 أكراد مهاب اد وس كاز وبوك ان وباني ه وس ينيه ) السورانية ( ) 115 ( ويتكلم باللهجة الجنوبية الشرقية
 ترك  ت ٬ ) الع  راق ( وك  ذلك من  دالي وكرك  وك وآربي  ل وال  سليمانية وراون  دوز ) ي  ران إ ( وكرمن  شاه

 ب صمتها الهام ة حقيق  ة أن الك رد ل م يتمكن  وا م ن تأس يس دول  ة خاص ة به م ولغ  ة أدبي ة قومي ة موح  دة
 ناهيك عن التشتت واالختالط الدائب بين الكرد وسكان مختل ف المن اطق والبل دان وال صالت العدي دة

 ترك ت ه ذه ٬ والفرس والت رك واألرم ن وش عوب أخ رى م ن ال شرقيين األوس ط واألدن ى مع العرب
 . ) ٬ 9 ص 48 راجع ( الحالة بصمتها على اللغة الكردية ولهجاتها الفرعية والصغيرة

 بدأت الكتابة عن د األك راد األجان ب تتط ور عل ى أس اس األبجدي ة العربي ة الت ي تأقلم ت الحق ًا م ع
 وف  ي ثالثيني  ات . ل  صوتية وك  ان أك  راد الع  راق وإي  ران يق  رؤون ويكتب  ون خ  صائص اللغ  ة الكردي  ة ا

 . القرن الع شرين  ب دأت الخط وات األول ى عل ى طري ق وض ع ابجدي ة كردي ة عل ى األس اس الالتين ي
 بع د إض افة بع ض ) 1931 ب دءًا م ن ع ام ( وهكذا صار اكراد سورية يستخدمون األبجدية الالتيني ة

 . صوات الخصوصية للغة الكردية األصوات إليها بغية نقل األ
 وف ي . مؤلف ات األدب الك ردي ٬ بصورة منتظمة ٬ كانت تصدر بهذه الكتابة ) 1947 ( وحتى عام

 انتق  ل أك  راد أرميني  ة ال  سوفييتية إل  ى الكتاب  ة الموض  وعة٬ أي  ضًا٬ عل  ى ) 1929 ( الفت  رة ذاته  ا تقريب  ًا
 . ) ٬ 9ص 88 ( األساس الالتيني

 . تعليمي ة واألدبي ة وال سياسية بالكرمانجي ة عل ى أس اس الح رف الالتين ي وبدأت تصدر األدبي ات ال
 وب  دءًا م  ن ع  ام . ظه  رت المطبوع  ات الكردي  ة عل  ى أس  اس الح  رف الروس  ي 1945 وب  دءًا م  ن ع  ام

 بدأت في يرفان طباعة األدبيات التعليمية واالدبية و الفنية ٬ وعلى أساس لهجة أكراد أرمينيا 1929
 . والدورية

 ظه رت الكتاب ة عل  ى األس اس الالتين ي ف ي ك  ل م ن أذربيج ان وتركماني ا ألج  ل 1931 ومن ذ ع ام
 حظ ي ن شوء الكتاب ة بالن سبة إل ى أك راد االتح اد ال سوفييتي . الكرد القاطنين في ه اتين الجمه وريتين

 . بأهمية هائلة ألج ل النم و الثق افي واالق صادي ال سريع للك رد ال سوفييت ٬ وتنظيم تعليمهم باللغة األم
 وف ي اآلن ذات ه أس همت ف ي ٬ وعمل التعليم المدرسي واالدبيات على إثراء اللغة ال شعبية وتطويره ا

 48 ٬ ( التقريب بين اللهجات المحلي ة وخل ق لغ ة أدبي ة واح دة ألك راد االتح اد ال سوفييتي عل ى أساس ها
 وص ار ) ال درب الجدي د ( بدأت تصدر في يرفان الجريدة الكردية ريات ازه 1928 ومنذ عام ). 10 ص

 وتلقى العديد م ن المتعلم ين األك راد ال سوفييت تعل يمهم ٬ للكرد السوفييت فيما بعد مثقفوهم وكتاباتهم
 الكرد ما وراء القفقاس يفتقدون وإذا كان ٬ يسي وباكو ويريفان وعشق أباد في موسكو ولينغراد وتبل

 . زاد عددهم عن المئات في سبعينات القرن العشرين ف ألول مدرس كردي قبل السلطة السوفييتية
 ويشارك خيرة ممثلي ال شعب الك ردي م شاركة ن شطة ف ي إدارة الهيئ ات والمؤس سات الجتماعي ة

 وفي حينه كانت الشخ صية . واإلدارية والثقافية واالقتصادية كما يمثلون شعبهم في السوفييت األعلى
 صدد أي ع ن أك راد االتح اد االجتماعية الكردية األجنبية المعروف ة ال دكتور كرم ان كت ب ف ي ه ذا ال

 في الوقت الحاض ر ال يوج د بل د ف ي الع الم يحظ ى في ه األك راد بحق وق التط ور : " السوفييتي السابق
 ف أكراد االتح اد ال سوفييتي يتمتع ون بحق وق التط ور ٬ الثقافي الحر مثلما ه ي ف ي االتح اد ال سوفييتي
 أن األك راد خ ارج ح دود االتح اد وأك د كرم ان " … الحر على ق دم الم ساواة  م ع ال شعوب األخ رى

 ). 141 ـ 140 ص 87 ٬ راجع ( السوفييتي محرومون من هذه الحقوق
 ت اريخ كردس تان " ويعبر المؤرخ الك ردي المع روف عب د العزي ز ي املوكي ال ذي كت ب بالتركي ة

يعب  ر ع  ن تعاطف  ه الق  وي م  ع االتح  اد ال  سوفييتي ٬ ) 1946 ع  ام ٬ طه  ران "( واالنتفاض  ات الكردي  ة
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 م ن المن اطق ٬ فقط من ذاك الطرف النائي من كردستان ال ذي يلت صق باالتح اد ال سوفييتي :" ب وكت
 آالف فلتصل جزيئات هذه النار عب ر . الواقعة ضمن حدوده يهب نسيم الصباح العليل في بؤرة النار

 ). ٬ 146ص 227 " ( كي تهدي حياة جديدة إلى ماليين الكرد … الكيلومترات إلى األكراد

 األدب
 . وصل إلى إيامنا هذه من أعماق العصور تراثًا غني ًا للغاي ة م ن اإلب داع الك ردي ال شعبي ال شفهي
 ففي الفلكلور الكردي يتجسد تاريخ ه ذا ال شعب العري ق ون ضاله عل ى امت داد ق رون عدي دة م ن أج ل

 . وفيه ينعكس سمات الكرد الخصوصية وروح الفروسية عندهم ٬ الحرية وتقرير المصير القومي
 ورغ  م وج  ود ع  دد م  ن األس  باب التاريخي  ة واالجتماعي  ة واالقت  صادية وال  سياسية ف  إن مؤلف  ات

 ق  د توض  عت ف  ي مختل  ف أرج  اء كردس  تان أو خ  ارج ح  دوده ) ق  صص ٬ أغ  اني ( المالح  م الكردي  ة
 مع مرور ال زمن ف ي متن اول ال شعب بأس ره وه ي تتج دد ج يًال بع د جي ل إل ى أن وص لت ٬ وصارت

 النقط  ة بال ذات ه  ي الت  ي أده  شت وأث ارت إعج  اب الكات  ب وال  ديمقراطي األرمن  ي وربم  ا ه  ذه . إلين ا
 أنج  ز خط  ط مده  شة وبل  غ ح  د " ال  شعر الك  ردي ال  شعبي " أبوفي  ان عن  دما كت  ب  أن . المع  روف خ
 كان األك اديمي م ار ف ي حين ه ق د اك د عل ى . ) ٬ 188 ص ٬ 47 العدد ٬ 1848ى 230 "( الكمال الممكن

 وق  د التف  ت إل  ى ه  ذه ) ٬ 127 ص 103 ( س  اطير الكردي  ة وموتيفاته  ا ث  راء موض  وعات األغ  اني واأل
 الغربي  ة – آ كوردلف سكي  ال  ذي ق ام بزي ارة كردس تان ال شمالية . األك اديمي ف ٬ غي ر م رة ٬ النقط ة

 ويطل ع األس اتذة والتالمي ذ . هنا كانوا يحفظونها في مدارس غناء خاصة ٬ فكتب أن القصائد الشعبية
 ٬ص 72 ( . بيين ويعلمونهم فن األداء وك انوا ينقل ون إل يهم خب راتهم ومه اراتهم عل مآثر األبطال الشع

 إن اإلتقان الفني الرفيع لألدب الكردي الملحمي ال شعبي سي ضعه ف ي ص ف واح د م ع اآلث ار ). 456
 الفذة في الفلكلور العالمي فأبطال هذه المالحم الشعبية الكردية مرتبطون ارتباطًا ال تنفصم ع راه م ع

 م سكين . ال تدع حت ى ال ذئب الجبل ي يبق ى وحي دًا " يقول المثل الشعبي . ة الذين تتوحد معهم الجماع
 وفي امثالهم وأقوالهم الم أثورة كم ا ٬ يغني الكرد المآثر في قصصهم وأساطيرهم . " مثل هذا الذئب

 الجتم اعي يبالغون في وصف البسالة والجرأة والرجولة والشجاعة ويدينون الجبن وال دناءة والظل م ا
 وص  مون بالع  ار الغ  در الخيان  ة ويعمل  ون عل  ى ع  دم المهادن  ة وع  دم الرحم  ة وال  شفقة تج  اه الع  دو
 ويدافعون عن شرف األسرة وكرامتها وعن المأوى ويظه رون ك ل الف رح وال سرور وك رم ال ضيافة

 . ) 89 راجع بتفصيل أكثر ( واالمانة والنزاهة
 ي  ة ف  ي الفلكل  ور الك  ردي الث  ري وه  ي مرتبط  ة الق  صص البطول – ثم  ة حي  ز ه  ام تحتل  ه األغ  اني

 . بأحداث حقيقية وشخصيات تاريخية لعبت دورًا هامًا في تاريخ الشعب الكردي
 ي  شهد الرحال  ة الجوال  ون ال  ذين ج  الوا ف  ي ال  شرق األدن  ى عل  ى أن األغ  اني الكردي  ة والق  صص

 اآلش   وريين الملحمي   ة وغيره   ا كان   ت ه   ي المف   ضلة والمحبب   ة ل   دى الك   رد والع   رب والف   رس و
 وهكذا أثبت الباحث المع روف ف ي ٬ واألذربيجان أيضًا وهي تشغل موقفًا مشرفًا في شعرهم الشفهي

 تاريخ اآلشوريين موريس فاكنز أن أغان كردي ة ويزيدي ة عدي دةفي آس يا االمامي ة منت شرة اي ضًا ف ي
 ان الذي زار في بداية الالي . آ . وأما الرحالة االرمني ي ) 255 ص ٬ 2 المجلد 213 ( الترجمة التركية

 الق  رن الع  شرين من  اطق اآلش  وريين الجبلي  ين ف  ي س  نجق هك  اري فق  د ذك  ر بأن  ه توج  د ل  ديهم ع  ادة
 . ) ٬ 38ص 93 " ( مشتركة هي غناء االغاني الكردية ورواية القصص الكردية

 ل  م تك  ن هن  اك ف  وارق ٬ رغ  م انق  سام الك  رد إل  ى يزي  ديين وم  سلمين ووج  ود ع  داء دين  ي بي  نهم
 . ) ٬ 15ص 90 ( جوهرية في عالمهم الروحي وخالفات

 وابطاله  ا ف  ي . تحت  ل األغ  اني والق  صص والحكاي  ات مكان  ًا رائ  دًا ف  ي الفلكل  ور الك  ردي الث  ري
 الرع  اة ومربّ  و المواش  ي وال  صيادون ون  ال ه  ؤالء األبط  ال ال  شهرة الواس  عة ف  ي أوس  اط ٬ االس  اس

 وم ن ب  ين مواض يع الفلكل  ور . ال  شعبية الجم اهير الواس  عة ب صفتهم المعب  رين ع ن المي  ول  واألم اني
 وفيه  ا يتج  سد بك  ل . الك  ردي االساس  ية كف  اح ال  شعب التح  رري ض  د الم  ضطهدين الغ  زاة االجان  ب

 واألبطال الشعبيون من أمثال . سطوع استيقاظ الوعي الذاتي وفكرة توحيد العشائر والقبائل المتعددة
 طق ون باس م ه ذه الع شيرة أو تل ك ب ل باس م رستم وعنترة وأحمد خ ان والي زرين ال يت صرفون وال ين

. الشعب بأسره وهم يكافحون ويهلكون باسم شرف الشعب الكردي وتحريره
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 األدب الكردي القروسطي
أس  ماء الكثي  رين م  ن ال  شعراء والكت  اب الك  رد ٬ حف  ظ ت  اريخ ال  شعب الك  ردي الث  ري والبط  ولي

 ع شر ل م تك ن معروف ة وإن بع ض العلم اء الرائعين رغم ان آثار االدب الك ردي حت ى الق رن التاس ع
 الذين لم يعرفوا بوجود هذه اآلثار صاروا يعتبرون الكرد شعبًا بال كتابة وغير مؤه ل إلب داع خ اص

 . ) 504 ـ ٬ 503ص 193 ( به
 وإن اكتشاف اآلثار المكتوبة لألدب الكردي ودراستها دراسة اولية ق د أعط ت للعلم اء اإلمكان ات

 وف ي الوق ت الحاض ر الي شك اح دًا . كردي هي خالق أدبي اصيل قائم بذات ه للتأكيد على أن الشعب ال
 . بان الكرد يمتلكون أدبًا قوميًا وغنيًا وله تقاليده وخصائصه

 يرس م في ه المؤل ف . أقدم أثر مكتوب باللغة الكردية وصل إلينا يعود إل ى الق رن ال سابع الم يالدي
 ). ٬ 434 ص 121 : بالتفصيل راجع ( اللوحة المزرية لعواقب الغزو العربي

 وي  سميه . ع  اش ف  ي الق  رن العاش  ر ) بيري  ه ش  اليار ( وأول ش  اعر ك  ردي مع  روف باس  م ش  اليار
 بع  ض الب  احثين الخواج  ة الك  ردي  ن  صر ال  دين ب  سبب رباعيات  ه العدي  دة والعب  ارات الم  أثورة الت  ي

 . أمثاالًُ وحكمًا وأقواًال مأثورة ٬ صارت الحقًا
 ف ي عل م ) رس الة ( وقد ألف أول مبحث . شعراء القرون الوسطى االفذاذ كان علي الطرماخي من

 ابن  اء " و " الكلم  ة الوحي  دة " باللغ  ة الكردي  ة وتل  ك الق  صائد مث  ل ) الغرام  اتيق ( النح  و وال  صرف
 كان علي الطرماخي واحدًا م ن اوائ ل ال ذين أب دعوا ". الحياة حلم ٬ و حقًا " وطوق الياقوت " " الوطن

 ال شاعر عل ي الحري ري ٬ وبهذه اللهجة أيضًا أب دع معاص ر الطرم اخي . لكرمانجية مؤلفاتهم باللغة ا
 وقد وصل إلين ا دي وان مخط وط ٬ الذي تحظى أشعاره بالشهرة في صفوف الشعب ) 1079 ـ 1009 (

 . ) ٬ 388ص 114 ( يضم غزلياته
 وم ن ومابين القرنين الثاني عشر والخامس عشر برز إبداع مجموعة كاملة من الشعراء األك راد

 . ) 1375 ـ 1307 ( أبرزهم سطوعًا وإشراقًا أحمد مالي جزيري وفقي تيران
 بجم  ال حبيبت  ه أخ  ت ح  اكم الجزي  رة عم  اد ) م  ال جزي  ري ( وف  ي ق  صائده الغزلي  ة يتغن  ى م  االي

 ال بالط وآخ ر خ ط ٬ أحدهما شعبي يخ ص س ابقيه ٬ يمكن رؤية خطين في إبداع مال جزيري . الدين
 . يري في االدب الكردي رائد المدرسة الغزلية هذا ويعتبر جز والحاشية

 ق صة :" ه اي وأب دع سل سة متمي زة م ن الق صائد – كتب الفق ي تي ران تح ت اإلس م الم ستعار م يم
 ورغم أنه ينتمي إل ى مدرس ة م ال جزي ري " أشعار تيران الموجهة إلى جدول الماء " شيخ صنعاء و

 ). فقي تيران ( األدبية إال أن الخط الشعبي هو السائد في إبداع
 ال  ذي كت  ب ) 1495 ـ 1417 ( والب  اتي – م  ن حي  ث ال  زمن – ول  يس بقلي  ل األهمي  ة إب  داع ال  شاعر

 للم رة ٬ تتجل ى ) ب ائع ال سالل ( – " زامبي ل ف روش " فف ي ق صيدته الرومن سية . باللهجة الكرمانجية
 ا بف  ضل وق  د حظي  ت أعم  ال مالب  اتي بال  شهرة الواس  عة ربم . األول  ى٬ معالج  ة المواض  يع ال  شعبية

 . معالجة المواضيع الشعبية أدبيًا
 أحم دي – هيأ إبداع الشعراء المذكورين الترب ة لظه ور واح د م ن أب رز ال شعراء األك راد األف ذاذ

 الت ي يمك ن اعتباره ا بح ق أف ضل أث ر ف ي " مم و زين " بقصيدته الشهيرة ) 1708 ـ 1650 ( خاني
 وال يوج د ك ردي واح د ال ٬ دى ال شعب الك ردي فهذه القصيدة تحظى بشهرة هائلة ل . األدب الكردي

 مث  ل أس  ماء ليل  ى ٬ عل  ى األق  ل ع  دة مق  اطع م  ن الق  صيدة وأس  ماء أبط  ال الق  صيدة ٬ غيب  ًا ٬ يع  رف
 رم  زًا ٬ ص  ارت بالن  سبة للك  رد ٬ ف  ي الغ  رب ٬ وتري  ستان وإيزول  دة ٬ ف  ي ال  شرق األدن  ى ٬ ومجن  ون

 ونط اق . االسطورة في صياغة شعرية إبداعية – وقد عالج أحمدي خاني القصة . عاشقين المثاليين لل
 ومما يشهد على ذلك أن حقيقة التنويع ات ال شعبية المتع ددة ت م جمعه ا . انتشار القصص واسع للغاية

 والمج   رى  الرئي   سي لخ   ط األح   داث الع    ام . ) ٬ 10 ص 15 ( ف   ي مختل   ف أرج   اء س   كنى الك   رد
 . نويعات الشعبية ذاتها تلك التي في الت ٬ وشخصيات القصيدة هي في األساس

 إلى مجد الشعر الكردي الكالسيكي ويرى علماء األدب األكراد المعاص رين " مم و زين " ترمز
 كت ب . ) ٬ 24ص 138 ( أن أحمدي خاني كان اول ش اعر تن اول ف ي األدب  الم سألة القومي ة الكردي ة

 ٬ ٬ يخطر في ال ذهن … :" خاني قائًال ي أوربيلي عن النزعة الشعبية في إبداع أحمد . آ . االكاديمي ي
 موض   وع إج   راء مقارن   ة ب   ين ثالث   ة ش   عراء ف   ي ال   شرق ه   م اإليران   ي ٬ ب   صورة غي   ر إرادي   ة

. ي  صف ف ) 2 ال٬ ص 117 " " والجي  ورجي روس  تافيللي والك  ردي أحم  دي خ  اني … الفردوس  ي



 ـ 34 ـ

 ن عل ى م ا يب دو اقتف ى أحم د خ اني ف ي إبداع ه مث ال ج الل ال دي : " نيكتيين إبداع أحمد خاني كما يل ي
 وهو غنلئي إيران ي عظ يم يع ود إلبداع ه ف ي ج ذوره إل ى ) مؤسس وملهم طائفة الدراويش ( الرومي

 الشعر الشعبي آلسيا الصغرى فهو يسقي من تلك المصادر التي خلقت كل م ا ه و رائ ع ف ي الفلكل ور
 ). ٬ 389ص 114 ( الكردي الغنائي

 وش رف خ ان ) ٬ 1709ص 1654 ( كان ألحمدي خاني مقلديه الكثيرون ومنهم اسماعيل بيازي دي
 وجميعهم قلدوا تقالي د أحم دي خ اني . وغيرهم ) 1877 ـ 1830 ( من تشيليميريك ومراد خان بيازيدي

 . في مجالي اللغة والشكل والمضمون على حد سواء
 ذك ر م صطفى بي ساراني ٬ ومن الشعراء البارزين اآلخرين ال ذين كتب وا باللهج ة الجنوبي ة ينبغ ي

 بحرق ة االبتع اد ع ن ٬ مثلم ا ه ي إبداعات ه كله ا ٬ الم شبعة " الف راق " ثية مؤلف مر ) 1721 ـ 1641 (
 . وكتب سيد الغزليات في القرن الثامن عشر مي رزا ش افي ش اجاماريزلي باللهج ة الكوراني ة . الوطن

 وأب دعت ري شته . ففي مؤلفاته غنى ميرزا شافي الطبيعة األم والمرح وال صداقة واالس تمتاع بالحي اة
 . ٍن وقصصًا بطولية أيضًا أغا

 أعم اًال أص  يلة ٬ ال ذين كتب  وا باللهج ة ال  شمالية ٬ ل م يب دع الك  رد م ن الع  صر اإلقط اعي المتط  ور
 معالجة مواضيع القصائد الشعبية الملحمية الرائع ة الت ي انت شرت انت شارًا ٬ فحسب بل أعادوا٬ أيضًا

 الق رن ( لح ارث بتل يس " ليخ ة يوس ف وز " واسعًا في آداب شعوب الشرقيين األوس ط واألدن ى منه ا
 وبف ضل ف ن ه ذين ال شاعرين ص ارت . لمحم ود بيازي دي " ليلى ومجن ون " وله أيضًا ) الثامن عشر

 . أعمال أخرى في متناول ذخائر الشعب الكردي الفنية
 ف الكرد اليزي ديون . األدي اليزيدي ف ي األس اس : وأما ما يتعلق باألدب الديني فقد حظي بالتطور

 " وبه  ذه اللهج  ة بال  ذات ظه  ر كتاب  ا اليزي  دين الك  رد المقدس  ان وهم  ا . باللهج  ة ال  شمالية يتكلم  ون
 وال ي    شكل ه    ذان الكتاب    ان ". البري    ق " " جيلف    ا " و ) 117 ( ) الكت    اب األس    ود " ( ماس    هابي ب    اش

 أث  رين أدب  ين فح  سب ب  ل هم  ا أول ) 118 ( الموض  وعان ف  ي الق  رن الث  اني ع  شرـ الق  رن ثال  ث ع  شر
 " لق د افت رض بع ض الب احثين أن . السياسي للطائفة اليزيدي ة – التنظيم االجتماعي مصدرين لدراسة
 وف ي واق ع األم ر يمث ل " ال شيطان " ليس شيئًا آخر سوى القرآن حيث شطبت كلم ة " الكتاب األسود

 ه   ذا الكت   اب مجموع   ة م   ن توص   يفات األخالقي   ات الديني   ة والع   ادات والتقالي   د واألع   راف وك   ذلك
 . نشوء الكون وأصل اليزيديين والمستقاة من مصادر متنوعة األساطير حول

 أه ل ( فهي مرتبطة بالتعاليم اإلس المية . لألدب الديني بالكورانية تقاليده المتجذرة على مر القرون
 وإنه ا معروف ة ف ي الوق ت الحاض ر كث رة ) أهل الحق ( وصارت اللهجة الكورانية لغة صلوات ) الحق

 ة بالكورانية وهي تصف حي اة القدي سين واألناش يد الديني ة ومجموع ات من اآلثار القروسطية المكتوب
 تطل ق ت سمية , . بقيمة أدبية فنية أكي دة ٬ الصلوات والمواعظ والحكم التي تعطى في عدد من الحاالت

 ترجم ه فالديمي ر مينورس كي إل ى اللغ ة 1911 فف ي ع ام . على كتاب أه ل الح ق المق دس ) سارنجام (
 الق رن ( ال ديني بالكوراني ة ال ذي يعتب ر ممثل ه ال شاعر اإليران ي المع روف والشعر ). 110 ( الروسية

 وم ن آخ ر نم اذج ه ذا . بابا طاهر أوريان٬ ال يزال ينبض بالحياة في أيامن ا ه ذه أي ضًا ) الحادي عشر
 خازن دار٬ ذاك التف سير ال شعري للق رآن . الشعر هو حسب رأي المطل ع عل ى ت اريخ األدب الك ردي م

 ). ٬ 34ص 138 ( نور علي إلهي الذي وضعه حاج

 : األدب في العصر الحديث
 فف ي ه ذه الفت رة م ن ال زمن . بدأ عهد جديد في تاريخ األدب الكردي في بداية القرن التاس ع ع شر

 وبالنتيج  ة ح  دث تط  ور ف  ي األدب المكت  وب باللهج  ة . ينتق  ل مرك  ز الحي  اة األدبي  ة إل  ى ال  سليمانية
 الكردي تراءت خطوطه ومالمحه باللهج ة ال صورانية الت ي الكورانية ولكن التطور األساسي لألدب

 وك ان تك ّون . مانية ي صارت اللغة الرسمية لإلمارة الكردي ة الباباني ة ذات الحك م ال ذاتي م ن إقل يم ال سل
 . األدب الكردي بالصورانية قد حدث تحت التأثير القوي لألدبين الفارسي والعربي

 ث امن ع شر ق د تح  ول م ن أدب ش عبي إل ى أدب ال  بالط إذا ك ان األدب الك ردي ف ي نهاي ة الق  رن ال
 واألدب الديني الصوفي الذي كثرت فيه المفردات العربي ة والفارس ية فف ي بداي ة الق رن التاس ع ع شر
 ـ ما يسمى ب أدب النه ضة الفري د ف ي نوع ه وع ودة إل ى  ظهر في كردستان الجنوبية اتجاه أدبي جديد

ل شعراء هذه الفترة الكتاب ة ف ي مواض يع معاص رة وباللهج ات ويحاو . التقاليد العريقة لألدب الكردي
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 ويتوض   ع٬ ت   دريجيًا أس   اس األدب الك   ردي الجدي   د ال   ذي يتوج   ه في   ه ممثل   وه إل   ى اإلب   داعات . األم
 . وقد هيأ هؤالء الشعراء من جديد األساس لظهور شعر ديمقراطي معاصر . الشعبية

 لك ردي ف ي الع صر الح ديث وه م ن الي أو ينبغي ذكر ثالثة شعراء عظ ام م ن ب ين ممثل ي األدب ا
 ـ 1805 ( وعب د ال رحمن بي ك 1931 الذي صدر ديوانه الشعري في عام ) 1856 ـ 1800 ( مالخيزرا
 ) 1850 ـ 1812 ( ال   ذي كت   ب باالس   م الم   ستعار س   الم وم   صطفى ب   ك تلمي   ذ وقري   ب س   الم ) 1869

 . نوبية وهم يعتبرونهم مؤسسي الشعر باللهجة الج . المعروف باالسم المستعار كردي
 لقد اعتم دوا عل ى أف ضل مؤلف ات ال شعر الفارس ي والعرب ي وترك وا نم اذج رائع ة ف ي الغزلي ات

 ففي أعمالهم تفاخروا بقضية شعبهم البطولية٬ وفي اآلن ذات ه بك وا فق دان اإلم ارة . وقصائد الفروسية
 . الكردية استقاللها وشتموا وحزنوا على الوطن الضائع

 ق رن التاس ع ع  شر إب داع ال شاعر الك ردي الراب  ع ح اج ق ادر ك  وي ب رز ف ي الن صف الث  اني م ن ال
 فه و واح د . الذي شكل نشاطه مرحلة هام ة ف ي الت اريخ الجدي د م ن األدب الك ردي ) 1849 ـ 1816 (

 وهو ك وطني حقيق ي ص ادق وض ع . من الكتاب الكرد الذين وضعوا الشعر في خدمة مصالح الشعب
 وق ف ح اج ق ادر . أفك ار توحي د الك رد ف ي ص فوف ال شعب نصب عينيه هدفًا يقوم على ن شر التعل يم و

 ض  د التخل  ف االجتم   اعي واالقت  صادي وك   شف ع  ن الج   وهر الرجع  ي لل   دين وامتي  ازات ال   شيوخ
 ك ك  وي٬ ب صفته مم  ثًال للبرجوازي ة الكردي  ة . ف  ضًال ع ن ه  ذا افت رض ح . واألس ياد والمالل  ي الديني ة

 حات البرجوازية والتربية يمكنها أن تقضي عل ى القومية الناشئة٬ افترض افتراضًا خاطئًا أن اإلصال
 . الشر االجتماعي وتخلص الشعب من اآلالم

 كم  ا ورد أع  اله فق  د ب  دأت تظه  ر الموض  وعات االجتماعي  ة ف  ي ال  شعر الك  ردي ف  ي نهاي  ة الق  رن
 حدث تط ور متق دم ف ي 1907 ـ 1905 وتحت تأثير الثورة البرجوازية الروسية األولى . التاسع عشر
 وتب  دت ظ  اهرة هام  ة أخ  رى ف  ي بداي  ة الق  رن . ح الوطني  ة والكف  اح ال  وطني التح  رري أفك  ار ال  رو

 . العشرين هي والدة النثر الفني الحديث
 م ن ب ين الكت اب وال شعراء األك راد ف ي نهاي ة ) 1910 ـ 1842 ( ينبغي ذكر ال شيخ رض ا طالب اني
 . ية والفارسية والتركية وقد كتب أشعاره بثالث لغات هي الكرد . القرن التسع عشر ـ القرن العشرين

 فف   ي أش   عاره . ي  شغل ال   شيخ رض  ا مكان   ًا ممي  زًا ف   ي األدب الك   ردي كمؤس  س لل   شعر الهج  ائي
 ومحاكاته الهجائية ال يسخر من األقرباء الذين كانوا السبب في حالته المزرية فحسب ب ل أي ضًا٬ م ن

 ـ الباش وات وكب ار الم وظفين ورؤس اء المت صرف  ات ال ذين ال يفك رون إال ي ممثل ي الحكوم ة العثماني ة
 ص  ارت س مات طالب اني الهجائي ة الحاذق  ة ... بك يس النق ود وك ذلك بفري  سيي الاله وت اإلس المي ال خ

 وكان حجي ق ادركوي ق د . للغاية والكثيرة ومفارقاته كلمات وأقواًال مأثورة وتحولت إلى أمثال وحكم
 ). ٬ 87ص 138 " ( فارس البالغة الكردية " سمى طالباني

 اء الن  صف الث  اني م  ن الق  رن التاس  ع ع  شر بداي  ة الق  رن الع  شرين يحظ  ى هري  ك وم  ن ب  ين ش  عر
 ب  شهرة كبي  رة ونلم  س ف  ي إبداع  ه أث  رًا كبي  رًا لل  شعر ال  صوفي الفارس  ي وكثي  رًا م  ا ) 1909 ـ 1866 (

 . اتخذت أناشيده الصوفية صيغة األشعار الغرامية
 ) 119 ) ( 1916 ـ 1859 ) أدب  ي ( ونخت  تم قائم  ة خي  رة ش  عراء الع  صر الح  ديث الك  رد بإس  مين هم  ا

 ش اعر الجم ال والح ب٬ وط اهر ب ك آخ ر ممث ل لكالس يكيي ال شعر الك ردي ال ذي ق در اإلخت صاصي
 ). ٬ 390ص 165 ( أدموندز إبداعه تقديرًا رفيعًا للغاية . اإلنكليزي في الشؤون واآلداب الكردية س

 عن  دما أس  س ب  دأ األدب الك  ردي يتط  ور تط  ورًا ملحوظ  ًا ال س  يما بع  د الح  رب العالمي  ة األول  ى
 الموكري  اني أول مطبع  ة كردي  ة وورش  ة ) 121 ( الم  ؤرخ الك  ردي المع  روف س  عيد ح  سين ح  سني

 وق  د أدى تق سيم كردس  تان ب ين أربع  ة بل دان ف  ي ال  شرق ). ٬ 222 ص 60 ( زنكوغرافي ة ف  ي راون دوز
 . األدنى إلى انعزالية األدب الكردي الحديث والمعاصر
 عشرينات ـ ثالثين ات الق رن الع شرين إل ى تقوي ة أدى نهوض حركة التحرر الوطني الكردية في

 بارتباطه الوثي ق ٬ الموتيفات الوطنية في األدب الكردي ويتميز األدب الكردي في هذه الفترة خاصة
 ويتكون في ال شعر الك ردي اتجاه ان هم ا الغزلي ات وال شعر . بالحياة واالهتمام بعالم اإلنسان الداخلي

 . األوربية المتطور تحت تأثير الرومانسية
 لقد حافظ الشعراء أحمد مختار وأحمد حمد وعلي كمال باكير وغيرهم عل ى األش كال الكالس يكية

وف ي \ ة . وكان م ضمون األش عار الجدي د ه و معي ار التجدي د عن دهم . ووسائل التعبير الفني في شعرهم
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 الساحة األدبي ة فترة الحقة وإلى جانب المضمون يتغير٬ أيضًا٬ الشكل ولغة العمل الفني٬ وبرز على
 والكالس يكي ) 1958 ـ 1898 ( من الجيل الشاب عبد اهللا كوران وبه كس ودلدار ونوري شيخ صالح

 . الكردي بيراميرد
 ـ أربعين  ات الق  رن الع  شرين ص  داه ال  سياسي واالجتم  اعي  ك  ان لل  شعر الك  ردي ف  ي ع  شرينيات

 . ل  دى فئ  ات ال  سكان الواس  عة وك  ان ل  ه ت  أثيره غي  ر القلي  ل ف  ي تعزي  ز ال  وعي ال  ذاتي الق  ومي . الهائ  ل
 . ووض  ع ال  شعراء األك   راد إب  داعهم ف  ي مجابه   ة ال  دعايات للجامع  ة التركي   ة والجامع  ة اإلس   المية

 . وتوضعت في أشعارهم محبة الوطن والتعطش لتحريره من الظلم القومي
 أسهمت انتفاضة الجماهير الشعبية الكردية الن شيطة ف ي س نوات الح رب العالمي ة الثاني ة ف ي رف ع
 المستوى الفكري للشعر الكردي وبعد توسع أطر المهام القومية والوطنية رفع األدب ص ورته دفاع ًا

 وقد أض فت الموتيف ات االجتماعي ة والمناه ضة لإلمبريالي ة روح ًا ثوري ة . عن حقوق اإلنسان البسيط
 . على الشعر الكردي في تلك الفترة

 . الكردي في ظروف سياسية ص عبة للغاي ة في خمسينيات ـ ستينيات القرن العشرين تطور األدب
 وص ارت ال  دوريات التقدمي  ة . وق د ك  شرت الرقاب ة الوح  شية ع  ن أنيابه ا ف  ي جمي ع أرج  اء كردس  تان

 أن أشعار الشعراء األكراد ذوي األمزجة الوطني ة ش قت طريقه ا بيد . تصدر في السر تحت األرض
 . سائل الممكنة إلى الشعب فوزعوها وهي مكتوبة باليد أو شفهيًا بكل الو

 ف ي كردس تان الع راق بخ صوص الحك م 1974 بعد صدور اتفاقية الحادي عشر م ن آذار ع ام
 ال ذاتي لألك  راد ن  شأت ظ روف أكث  ر مالءم  ة لتط ور األدب الك  ردي وأب  دع ال شعراء والكت  اب الك  رد

 هير فمثًال كتب المؤرخ الكردي المعروف شرف خان بتلي سي مؤلف ه ال ش . بلغات شعوب أخرى أيضًا
 ويعتبر هذا العمل مرجعًا ال يقدر بثمن لدراس ة ت اريخ الق رن الخ امس . باللغة الفارسية " شرف نامة "

 . عشر ـ السادس عشر بما ال يخص الشعب الكردي فحسب بل شعوب الشرق األدنى األخرى
 ال  شعب الك  ردي م  دين بدرج  ة كبي  رة لمحم  د بيازي  دي بالحف  اظ عل  ى ال  شيء الكثي  ر م  ن الق   يم

 الثقافية الروحية فهو بإتقانه الرائع للغ ات العربي ة والفارس ية والتركي ة ك ان يع رف بالتم ام والثروات
 ه ذا وي صف . والكمال األدب بهذه اللغات كما كان معروفًا ب صفته مف سرًا مطلع ًا للغاي ة عل ى الق رآن

 صادية بع ض جوان ب الحي اة االجتماعي ة واالقت " طب اع الك رد وع اداتهم " محمود بيازيدي ف ي مؤلف ه
 ب  سيطة ) الهك  اري ( ولغ  ة المؤل  ف المكتوب  ة باللهج  ة الكرمانجي  ة . للك  رد ال  راحلين الق  اطنين ف  ي تركي  ا

 . ومفهومة وقريبة من لغة المحادثة الحديثة
 فف  ي ب  دايات الح  رب العالمي  ة الثاني  ة كت  ب . وبه  ذه اللهج  ة ج  رت محاول  ة إلب  داع مؤلف  ات درامي  ة

 وه ي " ص الح ال دين " س تان الم ستقل ف ي إي ران م سرحية القاضي محمد ال رئيس المقب ل إلقل يمم كرد
 ت  م 1942 وف  ي ص  يف ع  ام . مليودرام ا تاريخي  ة تحك  ي ع  ن ص راع ال  شعب الك  ردي م  ع ال صليبيين

 إخراج المسرحية في مهاباد على خشبة مسرح للهواة ونال ت الم سرحية نجاح ًا كبي رًا ويمك ن اعتب ار
 ). ٬ 220ص 60 ( ردي هذه المسرحية وإخراجها أول محاولة لخلق مسرح ك

 : اإلصدارات الدورية
 يرتبط ظهور الصحافة الكردية الدورية ارتباطًا وثيقًا بتطور حركة التحرر الوطني الكردي على
 ـ الع شرين عن  دما ش  رعت التنظيم  ات االجتماعي  ة وال  سياسية والتنويري  ة  تخ وم الق  رن التاس  ع ع  شر

 ي بق ضايا دراس ة ت اريخ ال شعب الك ردي وثقافت ه توثق أكث ر ف أكثر م سألة اس تقالل كردس تان ال سياس
 . وأدبه ولغته وفلكلوره

 بخ صوص الحك م . م ن كردس تان الع راق 1974 بعد صدور اتفاقية الح ادي ع شر م ن آذار ع ام
 . الذاتي لألكراد نشأت ظروف أكثر مالئمة لتطور األدب الكردي
 كتب المؤرخ الكردي المعروف فمثًال . وأبدع الشعراء والكتاب الكرد بلغات شعوب أخرى أيضًا

 ويعتب ر ه ذا العم ل مرجع ًا ال يق در . باللغ ة الفارس ية ) شرف نامه ( شرف خان بتليسي مؤلفه الشهير
 السادس ع شر بم ا ال يخ ص ال شعب الك ردي فح سب ب ل – بثمن لدراسة تاريخ القرن الخامس عشر

 . شعوب الشرق األدنى األخرى
 لمحم  د بيازي  دي بالحف  اظ عل  ى ال  شيء الكثي  ر م  ن الق  يم ٬ بدرج  ة كبي  رة ٬ ال  شعب الك  ردي م  دين
فه و بإتقان ه الرائ ع للغ ات العربي ة والفارس ية كم ا ك ان معروف ًا ب  صفته . والث روات الثقافي ة الروحي ة
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 ) طب اع الك رد وع اداتهم ( هذا ويصف محم ود بيازي دي ف ي مؤلف ه . مفسرًا مطلعًا للغاية على القرآن
 بع  ض جوان  ب الحي  اة ) للك  رد الرح  ل وع  اداتهم ( عي  ة واالقت  صادية بع  ض جوان  ب الحي  اة االجتما

 ولغ   ة المؤل   ف المكتوب   ة باللهج   ة . االجتماعي   ة واالقت   صادية للك   رد الرح   ل الق   اطنين ف   ي تركي   ا
 وبه  ذه اللهج  ة ج  رت . ب  سيطة ومفهوم  ة وقريب  ة م  ن لغ  ة المحادث  ة الحديث  ة ) الهك  اري ( الكرمانجي  ة

 فف  ي ب  دايات الح  رب العالمي  ة الثاني  ة كت  ب القاض  ي محم  د ال  رئيس . محاول  ة إلب  داع مؤلف  ات درامي  ة
 وه ي ميلودرام ا تاريخي ة تحك ي ) ص الح ال دين ( المقبل إلقليم كردستان المستقل في إيران مسرحية

 تم إخ راج الم سرحية ف ي مهاب اد 1942 وفي صيف عام . عن صراع الشعب الكردي مع الصليبيين
 ويمكن اعتب ار ه ذه الم سرحية وإخراجه ا . لمسرحية نجاحًا كبيرًا ونالت ا . على خشبة مسرح للهواة

 . ) ٬ 220ص 60 ( أول محاولة لخلق مسرح كردي
 : اإلصدارات الدورية

 يرتبط  ظهور الصحافة الكردي ة الدوري ة ارتباط ًا وثيق ًا بتط ور حرك ة  التح رر ال وطني الكردي ة
 ظيم   ات االجتماعي   ة وال   سياسية الع   شرين عن   دما ش   رعت التن – عل   ى تخ   وم الق   رن التاس   ع ع   شر

 والتنويرية توثق أكثر فأكثر مسألة استقالل كردستان السياسي بقضايا دراسة ت اريخ ال شعب الك ردي
 . وثقافته وأدبه ولغته وفولكلوره

 ك   ان ال   شعب الك   ردي واح   دًا م   ن ش   عوب تركي   ا العثماني   ة وإي   ران ) اس   تيقاظ آس   يا ( فف   ي فت   رة
 وف  ي بداي  ة الق  رن الع  شرين وتح  ت ت  أثير الث  ورة . عرض  ًا لالض  طهاد الشاهن  شاهية األكث  ر تخلف  ًا وت

 ف ي تركي ا 1908 وث ورة تركي ا الفت اة ع ام 1907 – 1905 الروسية البرجوازية الديمقراطية األولى
 ب دأ . أفك ار التح رر ٬ أي ضًا ٬ ف ي إي ران تملك ت ال شعب الك ردي 1911  1905 والثورة البرجوازية

 إنه  ا . ل  وطني الكردي  ة وظه  رت ق  وًى جدي  دة عل  ى الم  سرح ال  سياسي النه  وض ف  ي حرك  ة التح  رر ا
 وي رتبط بأس ماء ممثل ي . الشبيبة المتعلمة واالنتيليجينسيا الخارجة م ن األوس اط  اإلقطاعي ة والديني ة

 الت ي ظه ر ع ددها ) 122 )( كردس تان ( تأس يس أول جري دة سياس ية كردي ة ه ي ٬ أي ضًا ٬ هذه الق وى
 . ) 123 ( لقاهرة بعدها صارت تدرس في جنيف في ا 1898 األول في عام

 أحيا إصدار أول جريدة كردية النشاط األدبي لالنتيليجينسيا الكردية التي قابلت الظلم الق ومي ب ألم
 بع د إغ الق . وحاولت تنشيط حركة  التحرر الوطني وطرحت نفسها بكونه ا اي ديلوجي ه ذه الحرك ة

 ٬ وقت ذاك ٬ وك ان يت رأس ٬ شيرة متنف ذة ف ي نيه ري ح اول عب د الق ادر رئ يس ع ) ك رد س تان ( جري دة
 وص ارت ه ذه . ) شمس الكرد ( حال استئناف إصدار الجريدة الكردية باسم ٬ مجلس الشيوخ التركي

 الجريدة تنطق بلسان الجمعية الكردية للتعاون والتقدم إال أنه سرعان ما تم إغالقه ا بع د ص دور ع دة
 . أعداد

 التي أسهمت في غ رس ال وعي / المطبوعات الكردية / حذر وحيطة راقبت السلطات التركية بكل
 بك   ل قواه   ا للحف   اظ عل   ى إص   دار ال   صحف ٬ وق   د س   عت االنتليجين   سيا الكردي   ة . ال   ذاتي الق   ومي

 وإن خطوات االض طهاد والتع سف الت ي اتخ ذتها حكوم ة تركي ا . والمجالت الكردية وتوسيع نطاقها
 أم  ام مجموع  ة م  ن الطلب  ة والحق  وقيين ك  ي 1910 ف  ي ع  ام ل  م تق  ف ح  ائًال ) 124 ( الفت  اة تج  اه الك  رد

 وقبي ل . ) ي وم الك رد ( التي صارت تصدر المجلة ال شهرية ) أمل كردستان ( ينشئوا رابطة جديدة هي
 بدء الحرب العالمية األولى حظ رت ال سلطات التركي ة ك ل المنظم ات الكردي ة وإص دار المطبوع ات

 . ألكراد إلى االنتقال إلى العمل السري واضطر الوطنيون ا . الدورية الكردية
 حاول  ت الحرك  ة الوطني  ة الكردي  ة ع  شية الح  رب . ولك ن رغ  م ك  ل ش  يء فق  د ت  م إرس  اء الب دايات

 أي  ضًا ع  ن الط  رق الكفيل  ة بتط  وير الثقاف  ة الروحي  ة إال أن عقب  ات جدي  دة انت  صبت ٬ العالمي  ة البح  ث
 ب  ين تركي  ا وإي  ران والع  راق ٬ ه  ذه الم  رة وف  ي ٬ التق  سيم الجدي  د لكردس  تان ٬ أمامه  ا ونق  صد ب  ذلك

 فف ي تركي ا فُ رض حظ ر ص ارم . وانقطعت الصالت ب ين بع ض مراك ز الطباع ة والن شر . وسورية
 وأما ما يخ ص إي ران فف ي ع شرينات الق رن الع شرين كان ت المطبوع ات . على الدوريات الكرديات

 اس م أح زاب ومجموع ات سياس ية الدورية ال تزيد ع ن بع ض المطبوع ات ال صادرة س رًا والناطق ة ب
 . كردية

 . إل ى ف ي س نوات الح رب العالمي ة الثاني ة ٬ م رة ثاني ة ٬ لم تظهر المطبوع ات الدوري ة ف ي إي ران
. ففي هذه الفترة صدرت في كردستان إيران عدة مجالت وصحف كردية قومية
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 اتح اد ش بيبة ل سان ح ال ) ال وردة ( في سنوات الحك م ال ذاتي ف ي كردس تان اي ران ت صدرت مجل ة
 . ) 125 ( وفي فترة الجمهورية الكردية صدرت مطبوعات أخرى أيضًا . كردستان

 وأما ما يتعلق بكردستان العراق فرغم صدور الصحف والمجالت فيها لفت رات أط ول إال أنه ا ل م
 تكن ترى النور بانتظام وأدت الرقابة ال صارمة والمالحق ات الحكومي ة إل ى انقطاع ات متواص لة ف ي

 . ر المجالت والصحف ما أعاق الدفاع عن المصالح الوطنية القومية صدو
 ) الخ الص ) ( ريزكاري ( و ) الثورة ) ( شورش ( واألبرز من بين المطبوعات الدورية هي صحيفة

 كان  ت المطبوع  ات الدوري  ة ف  ي ٬ وكقاع  دة , ) كف  اح الك  رد ) ( خب  ات ك  ورد ( و ) الحري  ة ) ( آزادي ( و
 بغية إط الع ال رأي الع ام الترك ي وااليران ي وف ي الع راق ) 126 ( كردستان تصدر بعدة لغات شرقية

 وفيما عدا التحريض الساسي فإن المطبوع ات . على ماضي الشعب الكردي وحاضره وأدبه وثقافته
 . الدورية الكردية أعارت الكثير من االهتمام بالدعاية التنويرية والثقافية

 الثقافة القومية وألقي الضوء عليها السيما عل ى لقد عولجت مسائل اللغة الهامة بالنسبة إلى تطور
 . صفحات اإلصدارات الدورية

 . ) ٬ 68ص 138 ( وقد عوضت الدوريات ما يعانيه األطفال والكرد األميين بكتاب ألف باء التهجئ ة
 لعب ت  دورًا ملحوظ ًا ) 127 ) ( الن داء ) ( ه وار ( وبودي في هذا السياق التذكير بأهمية ن شاط  مجل ة

 . ألبجدية الالتينية األكثر مالءمة للغة الكردية وفي تثبيت دعائم اللغة الحديثة سواء بسواء في نشر ا
 ت  صدر باللهج  ة ال  شمالية فف  ي بغ  داد كان  ت ت  صدر ب  دءًا م  ن ك  انون أول ع  ام ) ه  وار ( وإذا كان  ت

 ر وظل  ت ت  صد ). اس  م لنجم  ين نيّ  رين ) ( ال ِشعرى ) ( غ  االفيج ( المجل ة األدبي  ة الفني  ة المنتظم  ة 1939
 . وجسدت المجلة أمزجة أوساط المجتمع الكردي التقدمية ) 128 ( طوال عشر سنوات

 وتقريب ًا ف ي ك ل ع دد م ن أع دادها كان ت ُتطب ع أعم اٌل م ن األدب الك ردي الكالس يكي كم ا أعي ر
 اهتم  ام كبي  ر بالدعاي  ة إلب  داع الكت  اب الك  رد المعاص  رين ومؤلف  ات األدب التق  دمي الع  المي بم  ا في  ه

 وق د أث رت ت أثيرًا إيجابي ًا ف ي . ) ليف تولستوي وأنطون تشيخوف ومكسيم غوركي ( وسي األدب الر
 . تطور األدب الكردي المعاصر

 . في الختام بودي التأكيد على أن الكرد شرعوا منذ ثالثينات القرن الع شرين ف ي دراس ة ت اريخهم
 ) باللغ ة األم ( الذي ك رس ومن أعمال المؤرخين الكرد الحديثين تبرز أعمال حسين حسني مورياني

 ألم  ين زك ي ف ي مجل دين وك  ذلك ) ت اريخ الك رد وكردس تان ( و ٬ بحث ًا ض خمًا لكردس تان الموكريني  ة
. أعمال علي سعيد الكوراني ورشيد حليمي مرواني وعبد العزيز يا ملوكي وغيرهم



 ـ 39 ـ

 الجزء الثاني
 العشائر الكردية  والكونفدراليات العشائرية

 واالجتماعي التنظيم االقتصادي
 : سمات عامة

 على تصور عن حياة معي شة ع شائر و قبائ ل ال شرقين األوس ط ٬ في يومنا هذا ٬ يمكن الحصول
 عل  ى أس اس تتب  ع حي اة الب  دو والع شائر الكردي  ة ٬ واألدن ى وتركيبه  ا االجتم اعي وتنظيمه  ا ال سياسي

 أن ٬ ب  شكل ص  ائب ٬ م  ا وق  د الح  ظ األك  اديمي نيق  والي . ودراس  ة تركيبه  ا االجتم  اعي وال  سياسي
 . ) ٬ 29ص 101 ( العشائر الكردية مثلت وتمثل عامًال مستقًال وقوة اجتماعية هامة في آسيا األمامية

 وجزء فقط من الك رد المتح ضرين ه و ال ذي ل م يتح د . عادة٬ لعشيرة ما ٬ ينتمي األكراد  الرحل
 شؤون الكردي ة ادمون دز وقد ذكر االختصاصي اإلنكلي زي ف ي ال . ) 9 ص ٬ 1الجزء 134 ( في عشائر

 أن مجموعة واح دة م ن الق رى الكردي ة تت نطح إلع الن تفوقه ا الع شائري بينم ا أخ رى ال تق وم ب ذلك
 . ) ٬ 12ص 165 (

 وف ي اقل يم . كانوا يطلقون تسمية الكرم انجي أو الم سكين عل ى الك رد غي ر المتح دين ف ي ع شائر
 سميات ال ثالث ت م اس تخدامها لتحدي د الفالح ين والت . ). 1 ( السليمانية كانوا معروفين باسم الكورانيين
 . ) 2 ( الحضر المستقرين الخاضعين لعشائر البدو

 وهك ذا . كان للفالحين تسميات محلية خاصة بهم من مختل ف الع شائر والكونف دراليات الع شائرية
 كاالوس ب وتعن ي ٬ الق اطنين ف ي أوس اط ب دو بلب اس ٬ كانوا يسمون الكرد المزارعين  في شهرزور

 ك  انوا ٬ كم  ا ي  شير ادمون  دز ٬ والم ساكين ). ٬ 229ص 231 ) ( الط  واقي البي  ضاء : ( بالفارس ية حرفي  ًا
 أرقاء ل دى ال سيد الريف ي وعاش وا ف ي حال ة م ن الخ وف ال دائم م ن هجم ات ق د ي شنها أف راد الع شائر

 . ) ٬ 13ص 165 ( الكردية
 ت  صادي الخ  ارجي ك  ان ل  دى زعم  اء ع  شائر الرح  ل ف  صائل قوي  ة يق  وم عل  ى أساس  ها القه  ر االق

 فهم كانوا أيضًا يحمون األخيرين م ن غ زوات الع شائر األخ رى ويقوم ون بأعم ال . للسكان الحضر
 . غزو قرصني على ممتلكات الغير

 أدى تناقص أراضي الرعي وتزايد الماشية ل دى الرح ّل والح ضر عل ى ح د س واء وتع زز س لطة
 أدى كل هذا إلى ضرورة تثبيت المراعي في ٬ القائد وإدراك تبعية مناطق كاملة لبعض اإلقطاعيين

 ) الرحْ  ل الح  ر أدى إل  ى ص  دامات ال ح  صر له  ا ب  سبب أراض  ي الرع  ي ( وح  دات للرحّ  ل نظ  رًا ألن
 كان زعماء العشائر يقبضون لقاء أراضي المراعي ض رائب ورس ومًا عل ى ش كل . ) ٬ 142ص 62 (

 الزعيم – في الشتاء يعين اإلقطاعي و . فهو كان يقبض من كل حيازة . العشر من األغنام – منتجات
 . وكان جمع الضرائب يتم في الخريف . ممثًال له كي يجبي األغنام وغيرها من الضرائب

 المدعوم  ة ع  ن طري  ق ٬ ش  كل اس  تغالل س  كان كردس  تان الح  ضريين أس  اس س  يطرة اإلقط  اعيين
 الك رد ي شغلون ) نقل ون المت ( وبالمقارنة مع السكان الحضر الم ستقرين ك ان الرحّ ل . العشائر الرحل
 . مواقع مميزة

 فه  م ك  انوا . ف  الكرد الح  ضر ك  انوا ذاك الج  زء م  ن س  كان كردس  تان األكث  ر تعرض  ًا لالض  طهاد
 ٬ ش  يخ ٬ خ ان ( وم ن بي نهم زع يم الع شيرة ال ذي . مح رومين م ن ك ل الحق وق ف ي التنظ يم الع  شائري

 . ) 431  ٬ 430 ص 212 ( كان يشكل فصائل خاصة به ) بك ٬ آغا
 وفي ال صيف ف ي المراع ي البعي دة لم سافة ع دة س اعات ٬ الكرد الحضر الشتاء في القرية يقضي
 وفي حاالت غي ر . الرحل يعيشون في الخيام  على مدار السنة – وخالفًا لهم كان الكرد . عن القرية

 . قليلة كان انتقال الرحل من مكان آلخر يترافق بهجمات على الكرد الحضر المستقرين
 لسكان الحضر على تأمين ضمانات بعدم هجوم الرحل عليهم وذلك بدفع إتاوة لزعم اء وقد عمل ا

 م   ن اآلغ   اوات والبك   وات والمي   ر ( بع   ض الع   شائر لق   اء حم   ايتهم م   ن هجم   ات إقط   اعيين آخ   رين
 وكان الفالح ون الك رد يزرع ون ه ذه األرض بينم ا . كانوا يملكون  أحسن األراضي ) والميرماران

 . ) ٬ 13ص 135 ( م يشتغلوا شيئًا إذ لم يزرعوا ولم يمارسوا التجارة أو أية حرفة األغوات والبكوات ل
 وه ذا . كانت إدارة الشؤون الداخلية والقضاء والمحاكمات في الع شيرة م ن ح ق زعيمه ا ح صرًا

 وفي حاالت غير قليلة وبعد وفاة الزوج كانت أرمل ة القائ د تحك م الع شيرة . الحق كان ينتقل بالوراثة
) 165٬50 ( .
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 الب ارون ال ذي ال ي شتغل – هو نف سه ذاك اإلقط اعي ) اآلغا ( السيد القروي ( ادموندز أن . كتب س
 وحج  م ه  ذا الم  دخول مختل  ف ف  ي . ويحي  ا م  ن ال  دخل ال  ذي يح  صل علي  ه م  ن الفالح  ين الت  ابعين ل  ه

 . ) ٬ 13ص 165 ( مختلف مناطق البالد
 لق  اء اإلذن ال  ذي يعطي  ه لح  االت وك  ان يطل  ب ث  ورًا . ك  ان لآلغ  ا الح  ق ف  ي نق  ل الخي  ام بالمج  ان

 غنمات لقاء الطهور و 10  2 وكان الشيخ يحصل على . وكان يجبي الغرامات نقدًا أو عينًا . الزواج
 وحسب شهادة عدد من الرح الين . غنمتين لقاء طرد الروح الشريرة 2  1 لقاء حفلة العرس و 15  5

 ٬ مناسبة إذ عندما كانوا ي ذهبون إل ى اآلغ ا ال يتجاسر الكردي حتى على المثول أمام سيده دون هدية
 خروف  ًا أو حيوان  ًا م  ن المواش  ي : وإل  ى ال  شيخ ٬ غنم  ة أو عن  زة ٬ كح  د أدن  ى ٬ ك  انوا يحمل  ون معه  م

 . البيتية
 كانت الزعام ة الع شائرية تحي ل إل ى ص الحها م ا ال يق ل ع ن خم سي م داخيل ال سكان الخاض عين

 تجب ى الع شر ٬ بمساعدة اآلغ ا ٬ كانت السلطة المركزية ٬ عدا هذا . وفي بعض األحايين أكثر ٬ لهم
 . ) 4 ( اإلسالمي المعتاد

 يفي  د دفت  ر س  جالت ال  ضرائب  ال  ذي وض  عه كبي  ر م  وظفي ال  ضرائب اإليران  ي مي  رزا اس  ماعيل
 والوزير حسين خان كاجار رئيس جند وحاكم عام منطقة آريوان التي كانت تابع ة إلي ران حت ى ع ام

 الرح ل م ن ع شيرة زي الن والب الغ ع ددهم قراب ة األلف ي أس رة ويملك ون مئ ة أل ف أن األكراد 1828
 س نويًا غنمت ين م ن ك ل مئ ة وواح دًا م ن ) الح اكم الع ام ورئ يس الجن د ( غنمة كانوا يقدمون للسردار

 ٬ كانوا يقدمون ٬ إضافة إلى هذا . ) 5 ( صغار الخراف وخمس خوابي من السمن من كل قطيع ضأن
 ألج ل خم سين ) ال سرج وطق م الف رس  وعدت ه واللج ام – البردع ة ( ات  وم ستلزمات تجهيز ٬ سنويًا
 وك  انوا ي  ضعون تح  ت ت  صرف ال  سردار أل  ف ث  ور لنق  ل األحم  ال وك  ذلك أل  ف مقات  ل م  سلح ٬ جم ًال

 الرع اة ب شرط أول ه و أن ه يج ب عل ى – كان ال سردار ي سّلم قطيع ه إل ى الرحّ ل ) ٬ 315 ص 120 (
 ع أن تعي د إل ى المال ك بع د ع دة س نوات الع دد األول ي م ن الغ نم واألكب اش الجماعة التي ت ستلم القطي
 ف  ضًال ع  ن ه  ذا كان  ت الجماع  ة لق  اء ك  ل غنم  ة تق  دم س  نويًا ن  صف باتم  ان . والخرف  ان ب  ذاك العم  ر

 م ن ) يع ادل ثل ث الباتم ان ( م ن ال سمن و الج بن وس تيل واح د ) ك غ 8  2 الباتمان وحدة وزن تع ادل (
 والشرط الثاني هو أن ن سل الماش ية وال صوف ك ان . يبقى لدى الجماعة صوف الخروف النسل كان

 / 4 / باتم ان م ن ك ل جاموس ة و / 6 / س تيل م ن س من الغ نم و 7.5 يعود للسردار إذ ك انوا يق دمون ل ه
 عدا هذا كان للسردار الحق مرة ف ي ال سنة باس تخدام قطي ع الجماع ة كوس يلة . باتمانات من كل بقرة

 ) ٬ 314ص 12 ( نقل بالعربات
 ٬ في أواسط القرن الع شرين ٬ سنة / 120 / كانت مثل هذه االتفاقيات يوقعها المالك من الراعي قبل

 ح سب . دان ه ان ي وت ازار : ليمبتون ك ان هن اك نوع ان م ن ه ذه االتفاقي ات . كما يشهد ايه . في ايران
 س الت ي ح صل عليه ا النوع األول كان الراعي في نهاية العقد يعيد إلى المالك تلك الكمي ة م ن ال رؤو

 م ان تبري زي م ن 6  4 وأما ما يخص النوع الثاني فمالك القطيع كان يتلقى س نويًا . تاركًا لديه النسل
 السمن من رأس البقر وعند انق ضاء فت رة العق د ك ان ي ستعيد قطيع ه علم ًا أن الن سل ينق سم بالت ساوي

 وف  ي س  نة الخي  ر ك  ان . الت  ساوي أي  ضًا بين  ه وب  ين الراع  ي أو ي  تم تقييم  ه ب  النقود الت  ي ي  تم تق  سيمها ب
 كم ا ك ان ي دفع للمال ك . مان وتبريزي من السمن من رأس الماشية الواحد 6  5 الراعي يحصل على

 . نصف قيمة القطيع الذي هلك بذنب منه إال أنه لم يكن يدفع شيئًا في حاالت الموت الطبيعي للحيوان
 ي ستحيل ) ٬ 350س 187 ( السنة عن الرأس الواحد رياًال في / 50 / تصل إلى ) 6 ( وكانت أجرة الرعي

 االجتماعية واالقتصادية دون دراسة العالق ات االقت صادية ٬ إلقاء الضوء على حياة العشيرة الكردية
 . بين القائد وأترابه من أفراد العشيرة
 ف   ي تحل   يلهم لنظ   ام الك   رد ) نيكيت   ين . فيلتشيف   سكي  و ف . ل . و ( وق   د أك   د بع   ض الب   احثين

 اعي واالقت  صادي فيم ا وراء القفق  اس والمن اطق الواقع  ة عل ى الح  دود ب ين اي  ران وتركي ا ف  ي االجتم
 الق رن التاس  ع ع  شر أن الك  رد ف ي ذاك الوق  ت ك  انوا يمتلك  ون منظوم ة رفيع  ة التط  ور م  ن العالق  ات

 وكما كتب الب احثون الم ذكورين إن األغ وات والبك اوات ال ذي ك انوا يتزعم ون الع شائر . اإلقطاعية
 ه الرحل كانوا يشكلون جزءًا من منظومتي الشرق األوسط واألدنى  اإلقطاعية وواقعين في حال ة شب

 من التبعية للحكومتين اإليرانية والتركية أو لإلم ارات ش به الم ستقلة ف ي أراض ي كردس تان المج زأة
. ) 221  ٬ 220ص 114 ( بين االمبراطورية العثمانية وايران
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 : ة العالقات االقتصادية في العشير
 كان نظام العشيرة في مج ال ملكي ة األرض ه و المه يمن حت ى بداي ة الق رن الع شرين ف ي من اطق

 هذا النظام القائم على االقت صاد العين ي وك ان يحم ل ف ي داخل ه رواس ب ٬ عديدة من كردستان ايران
 صادية وكان  ت الع  شيرة حت ى نهاي  ة الق رن التاس  ع ع  شر ت شكل جماع  ة اقت . العالق ات القبلي  ة البدائي ة

 ولم تكن الع شيرة توح د . وعسكرية وسياسية من مالكي األرض والماشية والمنتمين إلى قبيلة واحدة
 . في داخلها الكرد والحضر وأشباه الحضر جميعًا بل كانت تضم مالكي األرض والعشيرة وحدهم

 الع شيرة األيْ ل و : كانت توجد ث الث فئ ات اجتماعي ة ف ي جمي ع أرج اء كردس تان من ذ البداي ة ه ي
 . ) المرابعون = اَأليل ( والفالحون

 . في تربية الماش ية ٬ بصورة أساسية ٬ األْيل الرحل كانت مكونة من عائالت قبلية واحدة وتشتغل
 . وكان يرأس رئيس العائلة المتنفذة أكثر من غيرها إذ كان األول من بين المتساوين

 ع دا ه ذا ك ان األف راد . وأحيان ًا ض ريبة نقدي ة ٬ وكان على كل أسرة أن تدفع له اإلتاوات العيني ة
 . ملزمين بالعناية بماشية رئيس القبيلة ويجلبون له الهدايا في أيام األعياد

 وقد أخذت الصالت القائمة على قرابة الدم تضعف أكثر فأكثر مع تقسيم وظهور الملكية الخاصة
 . القبيلة للمراعي وتطور حاالت عدم المساواة في الملكية بين أفراد

 النموذج الثاني من اتحادات أصحاب المواشي هو الهوبة فهو مثله األيل كان تشكيًال مؤقتًا إال أن ه
 . كان اتحادًا أقصر زمنًا من األيل

 ظهرت العشائر والكرمانجي نتيجة االس تيالء عل ى األرض وانتق ال األيْ ل الع سكريين إل ى الحي اة
 آالف 5 ـ 4 اتلي كاراب اخ عل ى أراض ي س ولدوز وأخ ضعوا م ن مق / 900 / وهكذا اس تولى . الحضرية

 ). ٬ 6ص 83 ( أسرة كردية ألنفسهم
 ف رئيس الع شيرة . بيد أن انتقال األيل وشاردويلي وشيكاك تبين وجود طريق آخر لت شكل الع شيرة

 كان يقسم األرض بين بعض فروع القبيلة٬ وسوية معها الفالحين األقنان كانت األرض كلها وملكي ة
 أو لل سلطان ( إي ران رة ك ان م ستبدًا ول م يخ ضع إال ل شاه فقائد العشي . تعود إلى رئيسها اسميًا العشيرة
 . الذي كان يدفع له األتاوة ) العثماني

 م ن دخل ه عل ى % 60 في ظروف النظام العشائري كان الفالح الكردي يدفع لمالك األرض حت ى
 % 4 ي دفع للدول ةفقط ح والي شكل أجرة وضرائب حكومية٬ وأما م ا يخ ص مال ك األرض فه و ك ان

 ). 7 ( من دخله
 فك ل أرض . لم تكن هناك ملكية خاصة لألرض في كردستان إيران على تخوم ممتلكات الع شيرة

 العشيرة كانت تحت تصرف رئيسها فهو كان يقسم األرض ب ين بع ض ف روع القبيل ة وك ان ل ه الح ق
 . في انتزاعها وتسليمها ألسرة أخرى أو قبيلة أخرى

 ول مركزي  ة ف  ي إي  ران وتركي  ا والع  راق إل  ى تق  سيم األراض  ي الت  ي تقطنه  ا الع  شائر أدى ن  شوء د
 ج  الل ومنغ  ور وج  اف وبي  شدار وغيره  ا وتج  زأت وتفت  ت أراٍض شاس  عة ش  توية وص  يفية : الكردي  ة

 . للرعي مما اضطر بعض األيل إلى االنتقال إلى الحياة الحضرية
 فهو كان يجبر اإليل على . د اقتصاد الرّحل وقف رضا خان وفيما بعد الشاه موقفًا ال رحمةفيه ض

 األب  واب " وانتق  ال الرح  ل التع  سفي إل  ي حي  اة اتخ  ذ ف  ي إي  ران ت  سمية . االنتق  ال إل  ى الحي  اة الح  ضرية
 وب دأ ف ي ال بالد تط ور ). 9 ( أسهم انتقال الكرد إلى حياة الحضر في ازدي اد ع دد الق رى ) 8 "( الخشبية

 أشيع التخصص في مختلف من اطق كردس تان إذ ص ارت ك ل كبير في العالقات التجارية النقدية كما
 . وكل هذا ساهم في تطوير التجارة وازدياد سكان المدن . منطقة تمتلك منتوجها السلعي

 أث  رت العملي  ات الم  ذكورة أع  اله ف  ي ش  كل ملكي  ة األرض ونظامه  ا وأخ  ذت الملكي  ة الع  شائرية
 وف ي ع ام . تي صارت ُتشترى وتباع بحري ة تختفي تدريجيًا وصار أفراد العشيرة مالكين لألراضي ال

 أقر المجلس اإليراني قانونًا حول تسجيل األراضي لتوثيق وتثبيت الملكية الخاصة لألراض ي 1928
 لق د فق د النظ  ام الع شائري نهائي  ًا أهميت ه األول ى رغ  م أن ملكي ة األراض  ي . ووض عية الم الكين الج  دد

 ك ون ف ي ثالثيني ات الق رن الع شرين ينق سمون إل ى ك ان المال . واستثمارها ظل بشكل أساسي٬ إقطاعيا
 األول ى ت ضم ال ذين ح صلوا عل ى األرض م ن األج داد أع ضاء الع شيرة . فئت ين ف ي كردس تان إي ران

 . ال  سابقين بالوراث  ة والثاني  ة ت  ضم ك  ل م  ن امتل  ك أراٍض تخ  ص الع  شيرة أو الدول  ة لق  اء ال  دفع نق  دًا
الذين وظفوا جزًء من أموالهم في الحصول عل ى أراٍض وضمت الفئة الثانية أيضًا التجار والمرابين
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 كانت مساحات كبيرة من األراضي في كردستان إيران ملك ًا ألف راد الع شيرة ال سابقين وم نهم . معينة
 ). ٬ 12ص 83 ( يمكن ذكر عائالت أردالن وأمير أختفشيموغوباديان وأفشار وغيرهم

 إذ كل األراضي والينابيع المستخدمة لل ري ) غوند ( تعتبر الضيعة ملكية رئيسية للمالك اإلقطاعي
 والشرب والمراعي وبيوت الفالح ين واألح واش والب ساتين والغاب ات والمط احن والم ساجد والمقاب ة

 . الريفية كل هذا ملك لالقطاعي
انحصرت الملكية الفالحية فقط في جزء من أدوات اإلنتاج الزراعي والماشية وم ستلزمات ال دار

 . البدائية
 . فالحون مالكو الماشية والموجودات الزراعي ة يفلح ون أرض هم وحق ول المال ك اإلقط اعي كان ال

 الموج ودات كما كان يشتغل في صالح المالك اإلقطاعي أيضًا الفالح ون ال ذين ل م يكون وا يملك ون ال
 والف الح ال ذي ك ان يمل ك ماش ية وموج ودات زراعي ة ك ان ي  دفع ) 10 ( الج ر الزراعي ة وال حيوان ات

 والفالح الذي ال يملك ماشية وال موجودات كان . عي المّالك األجرة بإنجاز العمل وبالمنتجات لإلقطا
 . يعمل في أرض المالك كعامل باألجرة

 وف  ي كردس  تان اإليراني  ة ك  ان المالك  ون ي  ؤجرون ج  زءًا كبي  رًا م  ن أراض  يهم علم  ًا أن أف  ضل
 كردس تان حي ث تحظ ى م سألة ال ري األراضي منها كانوا يحتفظون بها ألنفسهم وفي هذا الجزء م ن

 . االصطناعي بأهمية فائقة كانت األراضي البعيدة عن الينابيع تقدر بأبخس األثمان
 إذا ت ابع األبن اء . وأرض المالك الموضوعة كي يستثمرها الفالح كانت تنتقل إل ى األبن اء بالوراث ة

 ). 11 ( مشتركة عيشهم سوية فهذا يعني أنهم كانوا يدفعون األجرة إلى المالك بصورة
 لئ ك و وجزء من المالكين والفالحين في كردستان اإليرانية يرتبط بقرابة الدم نظرًا ألن ه ؤالء وأ

 فقيادة العشيرة المنتقلة إلى حياة الح ضر تحول ت إل ى مالك ي : ينتمون إلى أيل واحد أو عشيرة واحدة
 ويمك ن تتب ع . ح ين الت ابعين ٍض ووقع جزء كبير من الرحل القبليين ف ي حال ة مم ا ي سمى فئ ة الفال ا أر

 . حالة مماثلة من كردستان العراق أيضًا
 وف  ي من  اطق كردس  تان الع  راق الت  ي ك  ان يقطنه  ا٬ ف  ي األغل  ب٬ الع  شائر الرح  ل تعتب  ر األرض

 وق د ت م الح صول عليه ا ع ن طري ق . ملكي ة جماعي ة وتع ود للع شيرة كله ا ) مراعي العشائر الرح ل (
 . الغزو أو من يدي حاكم ما

 . مبعث رة ف ي أرج اء األودي ة ) ق رى ( البلدات الكردية في الع راق وإي ران م ن ض ياع كبي رة تتكون
 . وعدد الدور في الضيعة متباين . وتحتوي الضيعة على دور محاطة بأراٍض مزروعة

 مثًال في ضيعة ناويوردان ـ اقليم راوندوز ال يوج د س وى داري ن بينم ا ف ي درك اال أكث ر م ن مئ ة
 وإذا كان اآلغا يملك عدة ضياع٬ مثال ذلك ما يملك ه . للمالك أي اآلغا " ملك " وكل ضيعة هي . منزل

 الشيخ محمد آغا من فاالش أو حميد أمين بك من يورغا ال ففي الضياع التي ال يقطن فيها نراه يعين
 . وكيًال له

 ن يعتبر اآلغا مالكًا لكل أراضي الضيعة التي كان يعمل سكانها في زراعتها كم ستأجرين وي دفعو
 كما كان اآلغا يملك الحق في ط رد أي م ستأجر م ن األرض مثلم ا ) 12 ( من المحصول % 50 حتى

 . كان المسأجر أيضًا يستطيع ترك األراضي والمغادرة
 وملكي  ة الم  ستأجر تنح  صر٬ كم  ا قي  ل أع  اله٬ ف  ي أغ  راض المن  زل والع  وارض الخ  شبية ال  سقفية

 فم ثًال ال شيخ محم د آغ ا . األرض ينتق ل بالوراث ة والماشية ولكن من الناحية العملية كان حق استثمار
 ه ذه " الوراث ة " وطريق ة . من قاالش كان بعد وفاة المستأجر ي سلم األرض إل ى اب ن المي ت أو ش قيقيه

 كانت تتيح المجال لتقسيم األرض وضمان الصلة االقتصادية ب ين أف راد الجماع ات العائلي ة األص غر
 . عددًا

 ف ي كردس تان الع راق تعتب ر٬ حقوقي ًا ) األميري ة ( اض ي الحكومي ة كانت الع شائر القاطن ة ف ي األر
 ك ان ق سم كبي ر م ن ) إقل يم ران دوز ( وفي الجزء الشمالي من إقل يم كردس تان . مستأجرة من قبل الدولة

 ). 13 )( أراضي الدولة ( األراضي عشية الحرب العالمية الثانية عائدًا لفئة الطابو
 المست  شار اإلنكلي  زي ال  سابق أرن  ست داوس  ون ك  ان الوض  ع ف  ي كردس  تان الع  راق ح  سب رأي

 ٬ بم  ا يخ  ص ملكي  ة األرض واس  تثمارها عوي  صة وم  شوشة بحي  ث توض  عت ظ  روف مؤاتي  ة ) 158 (
 فم  ثًال ف  ي منطق  ة بالي  ك ح  اول زعم  اء الع  شائر ت  سجيل أراض  ي الع  شيرة : الزده  ار ظ  اهرة الف  ساد

م  ن ن  واحي بالي  ك فق  د ح  اول ناحي  ة ( وأم  ا عل  ي أغ  ا م  ن راي  ات . ب  صفتها أراٍض أميري  ة بأس  مائهم
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 تسجيل الملكية باسم أح د ف روع الع شيرة بالي ك ش فد ين ي وك ان واثق ًا بأن ه لتحقي ق ه ذا الغ رض ك ان
 بالم ستأجرين ) آغ ا ال ضيعة ( لقد حددنا عالق ة اآلغ ا الق روي ) 14 ( يكفي إرشاد الشخص ذي العالقة

 غ  ا الطائف  ة ك  ان يعتب  ر مالك  ًا ورغ  م أن آ . عن  ده ف  أغوات ال  ضياع ك  انوا خاض  عين ألغ  وات الطائف  ة
 فالطائفة . ألراضي كل الضياع الواقعة تحت سلطته فإن في امتالكه لألراض كان يتميز بأسمية أكبر

 بالكمي ة الالزم ة ( لم يكن يفرض الضرائب على كبار موظفيه وهو على األرج ح٬ يقب ل م نهم اله دايا
 ء اإلدارة المركزي ة حكم ًا وس يطًا وقاض ي وبشكل عام على ما يبدو٬ وكان آغا الطائفة قبل ن شو ). له

 استئناف أكثر مما ه و مال ك أراض ي وغالب ًا م ا ك انوا يدعون ه ك ي يحك م ف ي النزاع ات ب ين ال ضياع
 وكان يحصل على مكافأة لق اء ... المتجاورة يشأن الحق في الرعي أو المياه بشأن حاالت الطالق الخ

 سلطة أغا الطائف ة ت ضعف أكث ر ف أكثر ولك ن حت ى وقد أخذت . هذه الخدمات من األطراف المتنازعة
 فمثًال في ع ام . عشية الحرب العالمية الثانية تمكن بعضها من تنظيم عمليات غزو وسطو غير كبيرة

 . قاد علي آغا من رايات رجاله عبر الحدود ونهب مخفر شرطة فارسي 1963

 : العالقات االقتصادية بين األكراد داخل العشائر وخارجها
 لتنظيم السياسي للكرد من خارج العشائر يبدو عادة أبسط٬ واإلدارات وكانت تعم ل ب صورة كان ا
 ف ي ك ل ض يعة وغالب ًا م ا ك ان ي تم ) كان يتم انتخاب مختار٬ كتخدا أي كبير القرية أو رئي سها . أسهل

 ه  ذا ويعتب  ر . تعيين ه ك  ي يق  وم ب  دور الوس  يط ب  ين س  كان ال  ضياع وال  سلطات المحلي  ة ف  ي ك  ل ض  يعة
 ختار صاحب المنصب األدنى ف ي النظ ام اإلداري الحك ومي الرس مي حين ذاك بينم ا المتنف ذ األول الم

 الم سؤول مباش رة أم ام وزارات ) المت صرفية ( في النظام البيروقراطي التراتبي وهو محافظ المنطقة
 لي ه ه و ولك ن م ن الناحي ة العملي ة ك ان الم ّالك ال ذي تع ود ال ضيعة إ . الدولة ويحظي باستقاللية هامة

 فكان يؤدي دور ) أوكتخدا ( الحاكم الفعلي وهو بالذات الذي كان يحل الشؤون األساسية بينما المختار
 . الوسيط بين سكان الضياع المّالك وكانت له صالت مباشرة ال تذكر مع اإلدارة الرسمية

 ي ه  و ف  ي تل  ك الح  االت عن  دما ك  ان س  كان ال  ضياع ين  الون الحري  ة٬ ك  انوا يخت  ارون المخت  ار ال  ذ
 الزعيم األكبر سنًا في الجماعة العشائرية األكبر٬ ومنصب المختار مثلما ه و ال زعيم ك ان ينتق ل م ن

 وهيب  ة المخت  ار أو الكتخ  دا ك  ان ينبث  ق جزئي  ًا م  ن س  لطته ك  رئيس له  ذه . األب إل  ى االب  ن بالوراث  ة
 طاعته أن يعلم ه ع ن الجماعة وجزئيًا من العالقات األكثر قربًا مع المالك اإلقط اعي ال ذي ك ان باس ت

 وك زعيم لل ضيعة ك ان بإمكان ه ع دم ) إط الق اتهام ات ملفق ة ( أو حت ى " الفالحي ة " مخالف ات الق انون "
 . السماح للدخيل الغريب بالدخول إلى المشاعية القروية

 في النصف األول م ن الق رن التاس ع ع شر٬ كان ت كردس تان الجنوبي ة أكث ر تك امًال مم ا ه ي ف ي
 ـ الباشوية ومركزها السليمانية وباش وات ثمانينات القرن الع  شرين إذ كانت تمثل تشكيًال إقطاعيًا قويًا

 . السليمانية من عشيرة بابان كانوا في حاالت كثيرة٬ يملكون اإلمكانية ال ستعراضها
 ب  أنهم يتمتع ون ب دعم أكثري  ة ) ف ي أثن اء ال صدامات م  ع ق وات ال شاه الفارس  ي وال سلطان الترك ي (

 وأوجدوا تراتيبة تقليدية م ن المناص ب بالوراث ة خ الل ٬ األكيدة والتي ال تقبل الجدل السكان الساحقة
 ). ٬ 115ص 200 ( عدة قرون من حكمهم

 عندما تحطم حكم البابان في أواسط القرن التاسع عشر تم تطبيق نظ م قانوني ة عثماني ة ف ي جمي ع
 ل بالد إش رافًا مباش رًا وه ذا ق د س اهم وصار الموظفون األتراك الكب ار ي شرفون عل ى ا . أرجاء اإلقليم

 أكثر فأكثر في انهيار المؤسسات التقليدية ألن ه م نح بع ض األش خاص اإلمكان ات الس تغالل الع ادات
 ف  ي ك  ل األح  وال غي  ر م  سجلة ب  ل ت  م ٬ فك  ل األراض  ي ظل  ت . الق  انون الع  ام العثم  اني ف  ي ص  الحهم

 لملكية فلم يكن من المسموح أي تسجيل باسم اعتبارها ملكًا للسلطان العثماني وأما ما يخص تسجيل ا
 . ) 16 ( شخص واحد إال أن هذه القاعدة مثلها مثل غيرها غالبًا ما كانت ُتخرق

 ما هي سمات الجماعة المشاعية من خالل مثال العالقة المتبادلة بين ع شيرة الهماون د والفالح ين
 . المقهورين المغلوبين على أمرهم

 ن٬ حت ى أواس  ط س بعينات الق  رن الع  شرين جل ب م  ستأجرين م  ن فف ي أراض  ي الهماون د ك  ان يمك
 ك ان عل ى ك ل ض يعة أن . بحيث كان أف راد الع شيرة ي ستثمرونهم كاألقن ان ) مساكين ( خارج العشيرة

 شخصًا تحت إشراف اآلغا المحلي كوحدة قتالية في فرقة ) 15 ـ 10 عادة ( تقدم مجموعة من الفرسان
كان يملك عل ى أق ل ) 17 "( الرماة " لفرسان الذين كانوا يسمونهم فرسان الهماوند وكل واحد من هؤالء ا



 ـ 44 ـ

 وف ي فت رات انتفاض اتهم ) 18 ( تقدير حصانًا واحدًا أو ب ارودة واح دة واحتياطي ًا كبي رًا م ن الخ راطيش
 له ذا ال سبب توض عت ص الت غي ر . كان من الصعوبة بمكان عل ي الهماون د ت أمين ال ذخيرة الالزم ة

 بنق ل الب ضائع عب ر ) للتج ار ( مانية وكرك وك ال ذين بالمقاب ل س محوا له م رسمية م ع التج ار ف ي ال سلي
 . أراضي العشيرة

 كان على أغاوات الضياع أن يعّدوا الرماة في ضياعهم بناًء على أول طلب للخدمة ف ي الوح دات
 كم ا ك ان آغ ا ال ضيعة يمل ك الح ق ف ي ت دبير غ ارات . التي يقودها شيوخ الفروع األكبر في الهماوند

 . ولهذه الغاية كانت تلتقي مجموعات كبيرة من اآلغاوات كي تنظم األمر . ة بمبادرة منه مسلح
 وإذا لم يكن الغرض سلب القافلة بل االستيالء على ضيعة ما فإن مجموعة الرم اة تق تحم ال ضيعة

 وف ي . وف ي ح ال است سالم ال ضيعة مباش رة ك انوا يفرض ون عليه ا ال ضريبة . وتوجه إنذارها النه ائي
 ف  ضيل ال  ضيعة المقاوم  ة عل  ى االست  سالم ك  انوا ينهبونه  ا ب  سلب الممتلك  ات المنقول  ة والماش  ية ح  ال ت

 وف  ي ال  ضيعة المقه  ورة ي  تم تعي  ين آغاهم  ا ون  دي٬ وع  ادة يك  ون م  ن أقرب  اء قائ  د الف  صيل . المنزلي  ة
 . وكان هذا اآلغا يستقر في الضيعة مع مجموعة كبيرة من األتباع . العسكري٬ المقربين

 وم ا . كانت تظهر النزاعات بين مث ل ه ذا الهماون دي المغت صب ومقهوري ه ال سائقين وسرعان ما
 إن يتبدل توازن القوى ف ي ص الح األول ال ذي يب دأ اإلح ساس بأن ه ق ادر عل ى ال تحكم بال ضيعة بق واه

 . ) 20 ( الذاتية حتى يعلن نفسه مستقًال وينشئ فرعًا وراثيًا جديدًا

 ن بما يكفي إلبداء المقاومة عدا هذا فهم ك انوا معني ين٬ ب شكل لم يكن الفالحون المقهورون منظمي
 عام بالسلم والهدوء وفي ح ال الن زاع ك ان جماع ة الهماون د يج ازفون فق ط بخ سارة الممتلك ات بينم ا

 ). ٬ 155ص 153 ( كان الفالحون يفقدون محصولهم السنوي كله تقريبًا
 وباس  تثناء . وات له  ا تنظيمه  ا الممي  ز كان  ت الجماع  ات المحلي  ة الت  ي تظه  ر نتيج  ة لمث  ل ه  ذه الغ  ز

 الحاالت عندما كانت اإلدارة تتدخل تدخًال ناجحًا في القضايا فإن السلطة السياسية كلها كانت مرك زة
 وك ان . في أيدي األقلية الهماوندية المنظم ة تنظيم ًا جي دًا والموض وعة تح ت إش راف اآلغ ا بالوراث ة

 لك  ات واألمتع  ة ب  صورة منف  صلة ع  ن ال  ضيعة وأم  ا للمجموع  ة الحاكم  ة م  صالحها الخاص  ة بالممت
. التنظيم العشائري الوثيق المحصور باألصل والمنشأفكان يضمن لها النجاح

 كان رج ال الهماون د . كانت السيطرة السياسية تضمن لها أيضًا االمتيازات في المجال االقتصادي
 محصول الفالح كضريبة م ن يعتبرون أنفسهم مالكين لألراضي المغتصبة وكانوا يجمعون جزء من

 ولك ن ع ادة م ا ). في األمكنة التي تزرع فيه ا ( المزروعات المروية 1 / 3 الحبوب و 1 / 10 حتى 1 / 5
 يكون الفرع الهماوندي في الضيعة كبيرًا للغاية لدرجة أن جمع مثل هذه الضرائب٬ والنهب وال سلب

 إل  ى اآلن٬ ب  سرقة ٬ الهماون  د كوس  يلة للع  يش ي  صبح ص  عبًا أكث  ر ف  أكثر رغ  م أنه  م يتهم  ون جماع  ة
 بقر وغنم لذا اضطر رجال الهماون د للج وء إل ى زي ادة األم وال ألج ل ت أمين أس باب الع يش ( الماشية

 . وذلك على حساب الزراعة
 ـ القرية عادة أيضًا٬ مجموعة ثالثة من السكان مكونة من العمال األج راء  كان يوجد في الضيعة

 غريب عنها ووضع هذه الفئة مماثل لوض ع األج راء ال زراعيين الزراعيين وكقاعدة من أصل دخيل
 في ض يعة م أجورة عادي ة إال أن الف رق يكم ن ف ي أن التق دم إل ى ف وق بالن سبة إل ى أفراده ا م ستحيل

 ـ رج  ال الهماون  د / أي تمن  ى عملي  ًا إذ ال ت  المقه  ورين " والم  ساكين " فئ  ة م  ن الفئت  ين المتع  اديتين
 ض  عها بت  سليم الح ق ف  ي األرض لفئ  ة م ن ال  دخالء الغرب  اء ل  ذا ال المغل وب عل  ى أم  رهم٬ إض عاف و

 يستطيع األجير الزراعي الحصول على األرض ال ضرورية ك ي يرتف ع إل ى م ستوى الم زارع حت ى
 . ولو كانت النقود في جيبه

 احت  دامًا أش  د عنف  ًا بع  د تهدئ  ة إقل  يم " الم  ساكين " احت  دم الن  زاع االقت  صادي ب  ين رج  ال الهماون  د و
 ويفسر هذا األمر بأن الفالحين المرتبطين بعشيرة قوية عسكريًا ف ي ال سابق ك انوا . المركزية اإلدارة

 عدا هذا ك انوا . عمليًا محميين من غارات فصائل عسكرية أخرى مقابل الضريبة المدفوعة من قبلهم
ألن يكسبون منافع كثيرة من غزوات قاهريهم الهماونديين كوسطاء في تحقيق م ا ه و منه وب نظ رًا

 رج ال الهماون  د أنف سهم ل  م يكون وا ي  ستطيعون الظه ور ف  ي أس واق الم  دن خوف ًا م  ن أن يتعرف وا إل  ى
وإذا ك ان . بينما الفالحون كانوا يذهبون إلى األسواق بحرية ويشترون السلع بقيمة معين ة . شخصيتهم

 رائب س  ادتهم الع  سكريون يح  رزون النج  اح فال  دخل م  ن ه  ذه ال  صفقات غالب  ًا م  ا ك  ان يغط  ي ال  ض
. المدفوعة عن الحيازات الزراعية
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 ونتيجة لالحتكاكات المتواص لة ب ين فئت ي ال ضيعة األساس يتين والح دود الدقيق ة ف ي وض عهم ف إن
 ) ف ي ال سنوات األخي رة أي ضًا ( الزيجات بينهما نادرة للغاية٬ لذا إن اتجاه التقسيم الط ائفي ب ين الفئت ين

 . في تنام متزايد
 ـ الم ساكين ب ارت ف ي و . بح ث النروج ي ف  ف ي الحقيق ة وب سبب . ض ع إح دى ال ضياع الهماوندي ة

 االحتكاك ات والتطاحن  ات المت  صاعدة المرتبط  ة ب  اقتراب إع  ادة النظ ر ف  ي ش  ؤون ال  ضيعة ف  ي لجن  ة
 ). ٬ 75ص 153 ( لم يستطع الحصول على مواد منفصلة حول التعداد ) 21 ( تسوية شؤون األراضي

 . ا قد تم غزوها من قب ل رج ال الهماون د الرش وانيين بارت فإن الضيعة المشار إليه . وكما يشهد ف
 ـ  وع دد حي ازات األج راء 6 ـ 5 ش خص وع دد الحي ازات الهماوندي ة 100 ع دد س كان ال ضيعة الع ام

 ك  ان اآلغ  ا . وهن  اك ع  دة ع  ائالت لألج  راء ال  زراعيين 20 ـ 15 ال  زراعيين٬ الم  ساكين والم  ستأجرين
 ول م تك ن هن اك . والمختار من صب ينتق ل بالوراث ة . ن يتزعم الجناح الهماوندي والمختار يقود المساكي

 ب ارت كان  ت . والنزاع ات الت  ي تح دث عنه  ا ف ) ٬ 58ص 153 ( زيج ات ب ين ممثل  ي أجنح ة ال  ضيعة
 . لبسط نفوذهم إلى الضيعة المجاورة ) حسب رواية المساكين ( مرتبطة بسعي الهماونديين

 ـا  لقرية ثابت  ًا ف  ي خم  سينات الق  رن ل م يك  ن ت  وازن الق  وى ب  ين الجن  احين الم  ذكورين ف  ي ال  ضيعة
 فالمساكين بدأوا تدريجيًا ينتزعون الموق ع تل و اآلخ ر مم ا أس هم ك ل ه ذا ف ي رف ع م ستوى . العشرين

 وس اعدتهم اإلدارة المركزي ة ف ي ك ل . المعيشة٬ وهذا بدوره ساعد على اقتناء األس لحة ب سهولة أكث ر
 وبع  د انته  اء الح  رب . اون  ديين والم  ساكين وف  ي بداي  ة الخم  سينات اش  تدت التطاحن  ات ب  ين الهم . ه  ذا

 العالمي  ة الثاني  ة ت  شكلت ف  ي ال  سليمانية لجن  ة األراض  ي الت  ي ك  ان عليه  ا أن تعي  د النظ  ر ف  ي ملكي  ة و
 وهناك حيث تم تقديم ادعاءات مضادة فإن الشخص ال ذي . األرض واإلدعاءات الخاصة بهذا الصدد

 . ل ع شر س نوات ه و ال ذي ك ان يعتب ر المال ك كان يدفع ب صورة منتظم ة الم ستحقات الت ي علي ه خ ال
 وبناًء عليه صار من الحي وي للغاي ة عل ى الهماون ديين أن يثبت وا س لطتهم وبالن سبة إل ى الم ساكين أن

 . يحطموا هذه السلطة قبل أن تحل مكانهم لجنة تسوية النزاعات حول األراضي

 نظام التوحيد السياسي للعشائر
 ائرية الكردية والكونفدراليات العش

 العشائر واتحادات العشائر في العراق
 ـ جاف  ـ األكب  ر واألع  رق واألكث  ر ع  ددًا م  ن ب  ين اتح  ادات : ج  اف  تعتب  ر الكونفدرالي  ة الع  شائرية

 . كردستان العراق العشائرية
 ـ مث ل  ـ الج اف  ب ين تركي ا " تفاح ة الن زاع " وحت ى ف ي بداي ة الق رن ال سابع ع شر كان ت اتح ادات

 ف  ي إي  ران ) اقل  يم أردالن ( ق  ت ش  غلت أكثري  ة الكونف  دراليات منظم  ة ج  وانرود وف  ي ذاك الو . وإي  ران
 . لوالي اإلقليم 1700 وخضعت حتى عام

 وأدت . س ّبّب تع اظم ق وة ه ذه االتح ادات ـ الج اف ـ الح سد والع داء م ن جان ب الع شائر المج اورة
 أس  ر زع  يم وأق  دم أك  راد أردالن عل  ى . الخ  صومات ف  ي نهاي  ة المط  اف إل  ى ح  رب ع  شائرية كبي  رة

 واألس  رى اآلخ  رون ال  ذين بق  وا أحي  اء٬ هرب  وا إل  ى ال  سليمانية . الج  اف وابن  ه وم  ن ث  م قتل  وا االثن  ين
 . ) 22 ( واستقروا حول حلبجة

 كبي رة الع دد وتع يش : في الوقت الحاضر تنقسم كونفدرالي ة الج اف إل ى ث الث مجموع ات األول ى
 ـ م  رادي ) غ  رب س  يروان ( ف  ي الع  راق  ـ ج  اف  والثاني  ة ال ت  زال تحم  ل ت  سمية والمعروف  ة باس  م

. جوانرود٬ والثالثة ـ كرمنشاه
 ح  سب الحكاي  ة المحلي  ة م  ن انتق  ال أو ه  رب الم  دعو زاه  ر ب  ك ) 23 ( يب  دأ ت  اريخ الج  اف المرادي  ة

 عل ى ال شاطئ الغرب ي م ن س يروان حي ث ( من جوانرود إلى باني ـ ه يالن ) ومعه قرابة المئة خيمة (
 ـ داغ التي تنح  وثم ة تب اين ف ي . ) 24 ( وإل ى أراض كونفدرالي ة باب ان ) در نح و النه ر سلسلة جبال كارا

 ادموندز ي رى أن الت اريخ األكث ر دق ة ه و . فالباحث س . تحديد تاريخ هذا الحدث لدى باحثين مختلفين
 بعد تم استقبال زاهر بك استقباًال جيدًا ولكن . عندما كان أحمد باشا يحكم في كاالتشوفالن 1772 عام

 ت رأى الباشا ع ن ح ق أو بغي ر ح ق٬ أن زاه ر ب ك ه و الم سؤول ع ن اإلس اءة المعيب ة فترة من الوق
وابن ه ق ادر ب ك أس ر . التي سببتها ع صابة قط اع الط رق الت ي حب ست البي ك كرهين ة حت ي يست سلموا
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 وأخ الف ق ادر . إال أنه لم يلحق أن ينقذ أباه إذ شنقه باباني عديم الصبر ) 25 ( منتهكي النظام وذبحهم
 . لون األسرة الحاكمة للجاف المراديين ومعروفون بصفة بك زادة بك يشك

 تجتاز الحدود جماعات الخيام أكث ر ف أكثر وه م ين الون الت شجيع بعط اءات باش ا ال سليمانية إذ بل غ
 ـ م رادي  قب ل ). ٬ 142ص 165 ( آالف خيم ة هن ا بع د الح رب العالمي ة األول ى 10 ع دد ع شيرة ج اف

 جالل ي٬ ش يخ اس ماعيلي٬ بي ساري٬ : ور الع شائر التالي ة وصول زاهر بك كان ت ت شرف عل ى ش هرز
 ت   شوشاني٬ ك   افيالي٬ اس   ماعيل اوزاي   ر٬ ش   ينك٬ ك   افروش٬ بلب   اس٬ ك   الخور٬ تيالك   و٬ غ   البيكي٬

 . األرب  ع األول  ى ه  ي نف  سها اتح  ادات الج  اف الت  ي ق  دمت إل  ى هن  ا قب  ل مئت  ي ع  ام تقريب  ًا . مان  دومي
 ع ل ق ضاء ف صل ال  شتاء جن وب ك اراداغ ف ي غيل  ه واعت ادت جماع ات الرح ل التابع ة له  ذه الع شائر

 . وسانغاو٬ وفي الصيف ـ في هضاب إيران بين ْسَنْه وسكاز
 ف ي اتج اه ال شمال ( نظرًا لتزايد القطي ع ص ار ال دخالء ينتقل ون ص يفًا نياب ة ع ن األك راد المحلي ين

 قب ل ع ودتهم ٬ وفي الخريف يهبطون إل ى أس فل ) ولكن على مسافة ال يستهان بها وفقط حتى بنجوين
 وق  ادر ب  ك ال  ذي ل  م يعجب  ه مث  ل ه  ذا الوض  ع ال  ذليل الخاض  ع أخ  ذ يبح  ث ع  ن مناس  بة . بفت  رة طويل  ة

 وان تقم رج ال . زع يم جالل ي ) ش ير آغ ا ( وذلك اس م ) شيري ( للخصام فأعلن بأنه أطلق على كلبه اسم
 ). 27 ( جاللي بقطع ذنب الكلب الذي كان ملكًا لقريب قادر بك

 ) ش هيدان ( رها٬ شن قادر بك هجومه على رجال شهرزور عن د ح سن ش هيد وبهذه الحجة التي دب
 . شخص وشتت الباقين / 8400 في وادي شيما فقتل منهم

 ومن بين الذين هزموا أقدم بعضهم على الصلح واالتحاد مع مرادي ـ جاللي ـ الرابع بين البطون
 لقب اآلغ ا وال ذين ك ان بي ك زادة الكبرى ولكن عند األخيرين ظلت العائلة القائدة التي يحمل أفرادها

 . يكّنون دومًا لهم االحترام والتقدير
 نتيج ة للغ زوات ( في نهاية القرن الثامن ع شر ـ بداي ة الق رن التاس ع ع شر ص ار رج ال بي ك زاده

 والهبات والمكاسب ُمالكًا ألراضي واس عة تمت د م ن ق زل ـ روب ات حت ى جب ل حم رين إل ى الجن وب
 ـ ق ادر ب  ك األص غر والمقت  ول ف ي ع  ام . وحت ى بنج وين ف  ي ال شمال  وق  د ع زز اب  ن حفي د زاه ر ب  ك

 ٬ ع زز وض ع ع شيرة ج اف ف  ي الجن وب بع د أن ط رد م ن المن  اطق الواقع ة إل ى ال شرق م  ن 1848
 . كيج و روجباياني وزند : كفري العشائر الكردية

 ال ذي تعتبر أسرة بك زادة الحاكم ة٬ ج دها ومؤس س األس رة ه و أب و ج د زاه ر ب ك ـ س عيد أحم د
 ويعزون إليه مثلما هي الحال إل ى مؤس سي ع ائالت . عاش في النصف الثاني من القرن السابع عشر

 . كردية حاكمة كثيرة٬ األصول التي تعود إلى النبي
 كان  ت االتح  ادات الع  شائرية حت  ى لحظ  ة االح  تالل اإلنكلي  زي للع  راق ال ت  زال الع  شائر الكردي  ة

 جه ة ك ان ه ذا الج  اف أي الكونفدرالي ة ل ه عائلت ه الحاكم  ة فم  ن . النموذجي ة ذات الط راز الكالس يكي
 وف ي . االرستقراطية٬ ومن جهة أخرى ـ عدد من البطون بحيث لكل بطن قبلي تشكيالته الخاصة ب ه

 ال  سنوات الالحق  ة اس  تقرت بع  ض البط  ون ف  ي األراض  ي وتحول  ت إل  ى العم  ل الزراع  ي الح  ضري
 ترحال والتنقل إال أن أعدادًا متزاي دة م نهم اض طرت إل ى تابعوا حياة ال ) األكثرية ( وآخرون . المستقر

 ب  سبب الم  صائب ( الع  ادي خ  سر قطيع  ه ) الج  اف ( ز . الحي  اة الح  ضرية واالس  تقرار ف  ي مك  ان مع  ين
 واض  طر إل  ى االس  تقرار ف  ي ) الطبيعي  ة ف  ي الح  روب الع  شائرية أو نتيج  ة لعملي  ات تأدي  ب حكومي  ة

 . االت غي ر قليل ة يع ود إل ى حي اة التنق ل والترح ال األرض ولكن في حال اس تعادة الث روة ك ان ف ي ح
 وك   ان ت   دخل اإلدارة المحلي   ة ه   و الق   وة األكث   ر فعالي   ة ف   ي اجب   ار اآلخ   رين عل   ى حي   اة التح   ضر

 . واالستقرار
 كان محمد باشا آخ ر زع يم يمل ك س لطة فعلي ة عل ى الع شيرة بأكمله ا بع د وفات ه ت ابع أح د أبنائ ه ـ

 توفي ف ي ع ام ( الترحل مع العشيرة٬ واالبن اآلخر ـ عثمان باشا ) 1920 توفي في عام ( محمود باشا
 وبعد وفاة عثمان باشا ص ارت زوجت ه . عاش في حلبجة واستلم منصب القائمقام في القضاء ) 1909

 . رئيسة الجاف ) 29 ( عادلة خانم
 أوالد محم د باش  ا األربع ة الب  اقون عاش  وا ف ي ال  ضيعة وأض اعوا ك  ل س  لطتهم عل ى أتب  اعهم بع  د

 حرب العالمية األولى باستثناء ذاك الجزء من كبار الموظفين الحكوميين بي د أن ه حت ى بع د الح رب ال
ونتيج  ة للتزاي  د . العالمي  ة الثاني  ة ظل  ت ع  شائر بي  ك زادة تحظ  ى ب  احترام ونف  وذ معين  ين إل  ى ح  د م  ا
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 اقي ة إل ى الطبيعي وتماثل عدد من العشائر المفتتة غير الكبي رة وص لت مجموع ة الكونف دراليات العر
 . الستين ألف شخص

 فف  ي ع  شرينيات وأربعين  ات الق  رن الع  شرين كان  ت ال ت  زال متنقل  ة وف  ي الوق  ت الحاض  ر ت  شكل
 ـ ثالث  ة آالف ش  خص  ـ قراب  ة األلف  ين  . كونف  دراليات الترح  ال والتنق  ل ج  زءًا ص  غيرًا م  ن الع  شيرة

 الف  وارق ب   ين الج  اف عب  ارة ع  ن اتح  اد لع  شائر م  ن من  شأ مختل  ف وه  ي نف  سها تخل  ق حال  ة م  ن
 . والجماعات المنظمة الحقًا ) الحالية ( الكونفدراليات

 حت     ى كتاب     ة ه     ذه ال     سطور ل     م يق     دم أي باح     ث عل     ى إدراج م     صطلح خ     اص لتحدي     د
 وب  سبب انع  دام الم  صطلح األف  ضل يطل  ق الب  احثون ت  سمية " الحالي  ة أو الحاض  رة " الكونف  دراليات

 ويقود العشيرة زعيم معت رف . وأحيانًا متباين من منشأ مشترك ) 30 ( العشيرة على كونفدرالية الجاف
 ). البيك أو الباشا ـ زعيم األسرة الحاكمة٬ بيك زادة ( به

 1820 ففي ع ام . وحجم العشيرة ضخم حتى قبل أن تنتقل بعض العشائر إلى التحضر واالستقرار
 خي  ال / 300 / عن  دما كان  ت كله  ا متنقل  ة اس  تطاعت الكونف  دراليات جم  ع أل  ف ش  خص م  ن الم  شاة و

 ). ٬ 280ص ٬ 10 المجلد 206 ( وجميعهم٬ كما يقال٬ عدة آالف من العائالت
 وكل تيرة تنقسم بدورها إلى ع دد م ن الطوائ ف ) تيرة ( تنقسم عشيرة الجاف إلى عدد من العشائر

 ـ القبائ  ل  ويختل  ف الب  احثون بي  نهم ف  ي تحدي  د ع  دد وت  سميات ك  ل تي  رة . وف  ي كردس  تان التركي  ة
 . ) 31 ( وطائفة

 وتأتي العضوية بالوراثة من ناحية األب وهذا االتح اد نف سه . ياسية ووحدة اقتصادية تيره قاعدة س
 ولكن رغم أن جميع أفراد التيره بإمكانهم اقتف اء أص لهم . يضم تقريبًا الخط الوراثي في حده األقصى

 ض من ناحية األب وصوًال إلى جد قديم مشترك وغالبًا ما يكون شاقًا للغاي ة توثي ق ال صالت ب ين بع
 ولك ن ال يمك ن النظ ر إل ى أي خ ط أب وي نه ائي عل ى أن ه تي رة . أطراف أج زاء القراب ة م ن أي تي رة

 . هوزالكردي  ة عل  ى المجموع  ة الب  سيطة ذات األص  ل الم  شترك ( تطل  ق ت  سمية . ب  صورة أتوماتيكي  ة
 وهوز وكاكا ـ هاما هي مجرد عائلة يعود أصول أفرادها كلهم م ن ناحي ة األب إل ى كاك ا هام ا ولك ن

 . ليس من تيره
 . ـ تيرة بفضل تنظيمها كوحدة سياسية ) عائلة أخالف جرواز ( تعتبر هوز وجرواز
 عادة على العشائر والفروع العشائرية من أعداد مختلفة ولك ن٬ عل ى م ا " تيره " ينسحب مصطلح

 وهك ذا يق ول الج اف الوحي د للغرب اء عل ى أن ه م ن . يبدو٬ ضروري بم ا يخ ص االس تقاللية ال سياسية
 ف  ي أوس  اط جماع  ة الج  اف إل  ى الف  رع " تي  ره " ـ ج  اف ف  ي الوق  ت ال  ذي يع  ود في  ه م  صطلح تي  ره

 ولك ل تي ره الح ق التقلي دي ف ي م راع ومحط ات تك ون . العشائري وكل رئيس بالوراثة يقود كل تي ره
 ه  ذه الحق  وق ع  ادة اس  تثنائية ولك  ن يمك  ن م  شاطرة ه  ذا الح  ق م  ع ال  سكان الق  رويين المحلي  ين ال  ذين

ف ي . المساحات ف ي الربي ع وف ي الخري ف ي سمحون ألف راد الج اف رع ي الماش ية فيه ا يزرعون هذه
 السابق كان بمستطاع أهل الجاف إقامة مثل هذه العالقات بين المتنقل ين الرحّ ل والم ستقرين الح ضر

 وت نقالت . واآلن ي دفعون ع ادة أج رة الح ق ف ي المرع ى للفالح ين المحلي ين . بالقوة وعل ى أي ة أرض
 ويعتب ر ال رئيس وس يطًا ب ين . وينظم الرئيس بالذات تنق ل ك ل تي ره . اف تكون دومًا منسقة عشيرة الج

 ). بيك زاده ( جماعته وزعماء العشيرة كلها
 نادرًا ما تتوقف العشيرة بالكامل في محطة الوقوف إأل أنها عادة تنقسم إلى عدة محط ات وق وف

 ـ ويمك  ن للهي  ل ) بنم  ال ( للتخي  يم وك  ل محط  ة اس  مها ـ   هي  ل  أن يك  ون بق  وام متب  اين ومم  ا يوح  دها 
 ). محطة وقوف القوافل للتخييم : الهيل ( الصالت االقتصادية وليس الصالت الشكلية فحسب

 وعلي ه ). ٬ 38ص 153 ( يمكن لشخص مسن يج سد ال سلطة ويتمت ع بالهيب ة الكبي رة أن يق ود الهي ل
 لما هي حال ة الوح دات األكب ر تعتبر جماعة الهيل وحدة في مكان التواجد وليست دائمة في قوامها مث

 . القائمة على األصل المشترك
 وأف راد ك ل حي ازة ). 30 ـ 20 غالب ًا م ا تك ون ( وكل هيل يتكون م ن ع دد م ن الحي ازات الزراعي ة

 يعي  شون ف  ي خيم  ة منف  صلة٬ وله  ذه الحي  ازات الق  وام والحج  م نف  سه مثلم  ا ه  ي ح  ال م  زارع الك  رد
 يمل  ك األم  وال الكافي  ة ل  شراء الخيم  ة وم  واد االس  تعمال الق  رويين الح  ضر الم  ستقرين إذا ك  ان األب
. أما الفقراء فالجيب ال يسمح له بذلك . المنزلي إلبنه فهو سيبني له حيازة منفصلة
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 كانت الثروة٬ وقبل كل شيءـ القطيع هو المصدر الرئيسي للسلطة وص وًال حت ى س بعينات الق رن
 دة ف ي المرع ى ألج ل ماش يته٬ أي أن ه ل م تك ن العشرين لكل فرد من أفراد التتيره حق وق غي ر مح دو

 م  ع راع ( رأس / 500 / ويتك  ون قطي  ع الغ  نم والبق  ر تقريب  ًا م  ن . هن  اك تقيي  دات عل  ى ت  راكم الث  روات
 ي  رى أف  راد الكونف  دراليات أن الن  اس ال  ذين يحترم  ون أنف  سهم عل  يهم أن ال يمارس  وا ). 32 ) ( واح  د
 لمقاتلين الذين يحمون الشعب والماشية م ن هجم ات ففي الماضي كان أكثر ما يجذبهم دور ا . التجارة

 وإذا كان لدى أحد ما قليل . أخرى والفقراء المعدمون وحدهم هم الذين كانوا ينقذون ماشيتهم بأنفسهم
 م  ن الماش  ية بحي  ث ال تكف  ي لت  شكيل وح  دة رع  ي طبيعي  ة بخم  سمئة رأس فق  د كان  ت تتك  ون قطع  ان

 ك ان الب ون شاس عًا داخ ل نط اق مجموع ات ..) ٬ األم ال خ عن طريق القرابة ـ مع األب٬ األخ ( موحدة
 الرحل٬ وهذا البون تزاي د م ع ال زمن إذ ك ان ل دى ال بعض م ن القطي ع ف ي ح دود األلف ي رأس ول دى

 رأس ًا٬ وال بعض اآلخ ر ك انوا مع دمين لدرج ة أنه م ك انوا ت ابعين لألقرب اء / 50 / آخرين ال يزي د ع ن
 ). 40 ـ ٬ 39ص 153 ( األثرياء

 طبق ة " ينال الشخص منصب الرئيس بالوراثة لذا شكلت عائالت القادة٬ وبالت دريج وكقاعدة عامة
 " نبيل ة " من نوع الفئة الساللية ويستحيل ظهور مثل هذه الفئة دون زيجات متبادلة م ع خط وط " نبيلة

 مختل ف الفئ ات لفروع عشائرية أخرى ولكن مثل هذه الزيجات ب ين األقرب اء داخ ل ع ائالت رؤس اء
 وعلى ما يبدو يجري تنظيم معظم الزيجات بحيث يقوي سلطة الرئيس داخل التي ره نف سه . ًا ليل نسبي ق

 . حصرًا " نبيلة " وليس بهدف ابرازه كعضو في فئة
 وكقاعدة يعين الذين يشغلون منصبًا قياديًا في العشيرة يعينون عادة االبن وف ي ح االت غي ر قليل ة

 فهناك حيث تهبط  س لطة ال رئيس . ي لمسألة الوريث يؤثر وضع الرئيس االقتصادي على الحل النهائ
 . وسمعته وهيبته تستطيع القيادة بسهولة االنتقال إلى خط مواز أكثر ثراء

 . تأثير الرئيس هائل للغاية إال أنه يخضع في اآلن ذاته للبيك وهو مسؤول مباشرة أمامه
 ده ـ وبدقة أكثر ي تم النظ ر إل ى هذا وينتمي البكوات وقادة الجاف إلى التيره الخاص بهم ـ البيك زا

 البي ك زاده كعائل ة أو ه وز ينق سم إل ى ثالث ة أغ صان ـ ول د ـ بي ك ـ وك اي خ سرو ـ ب ك وبه رام ـ ب ك
 ويمكن انتخاب الزعيم السياسي من بين جميع هذه األغصان ـ الفروع وجميع البيك زادة الذين ) 33 (

 عوبة بمكان خلق تصور عن الوضع الحقيق ي وبناًء عليه من الص . يعيشون حياة االستقرار والتحضر
 . لزعماء التنظيم العشائري للكونفدراليات الرّحل

 إنهم مم ن ي سمونهم ـ ب شت م اال أي حرفي ًا . هناك من يلعب دورًا هامًا في تقوبة سلطة البيك زاده
 ك وهم مجموعة من األشخاص المختارين من تلك التيره التي تحرس البي ". المتواجدون خلف الدار "

 وه ذه المجموع ة م ن الن اس٬ موج ودة . في السابق كانوا الحراس الشخ صيين . وتعمل لديه في الدار
 بأنه  ا ت  ضم أع  ضاء ) الب  شت م  اال ( وتكم  ن خ  صوصية مؤس  سة . وتنف  ذ أوام  ره ف  ورًا وب  صورة فعال  ة

 أكث ر ان  ضباطًا م  ن أي  ة فئ  ة مخت ارة عل  ى أس  اس آخ  ر٬ وثاني  ًا تنه  ي ه  ا جمي ع ع  شائر التي  رة مم  ا جعل
 . الصراعات بين األجنحة أو الخصومات بين العشائر

 وك ان التوح د ف ي . أسهم وجود كونفدرالية ضخمة في إخضاع الرّحل لسلطة الباكوات المركزي
 كونفدرالي  ة واح  دة بالن  سبة إل  ى الرحّ  ل المتنقل  ين أه  م بكثي  ر مم  ا ه  م بالن  سبة إل  ى ع  شائر الح  ضر

 بدوي المتنقل منقولة ويمكنه أن يخسر كل شيء في ح ال أوًال ألن كل ممتلكات الراحل ال . المستقرين
 ثاني ًا٬ . الهجوم عليه بينما الوضع بالنسبة إلى الفالح فاالشوء بالنسبة إليه ه و خ سارة مح صوله الع ام

 كانت النسبة العالية من تركز ال سكان ممكن ة ف ي المخيم ات الموقت ة بينم ا المزارع ون ك انوا٬ ح سب
 ثالث ًا٬ الوح دة . ات أصغر أو أكث ر ت شتتًا وبع دًا الواح دة ع ن األخ رى الضرورة٬ يعيشون في مجموع

 األكث ر تنظيم ًا كان ت تجل  ب المزاي ا االقت صادية المباش  رة للرح ل المتنقل ين ف  ي عالق اتهم م ع ال  سكان
 . المستقرين

 ولم . لم تكن كونفدرالية الجاف قائمة على مبدأ وراثي ما فهي وحدت في صفوفها عددًا من التيره
 . ن هناك من يج ادل ف ي موض وع أس رة بي ك زادة ومكانته ا وه ذا م ا ي ذكره رج ال الج اف أنف سهم يك

 الحقيقيين يمك ن تتبعه ا م ن خ الل األص ل الم شترك ق د " للعشائر الجاف " وحقيقة أن النواة المركزية
 ء فضَال عن هذا٬ جماعة بيك زاده ضخمة بما يكفي ك ي ي تم الغ ا . ساهمت٬ بال شك في متانة التوحيد

 وإذا ص ار الظل م قاس يًا للغاي ة ف إن أف راد الع شيرة . ظه ور متنطح ين آخ رين لمن صب زع يم الع شيرة
. العاديين يمكنهم مساعدة المتنطح المنافس داخل األسرة الحاكمة
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 كزعم  اء سياس  يين إنم  ا ي  ؤثر٬ أي  ضًا ف  ي التنظ  يم ال  داخلي ل  بعض ) الج  افيين ( إن وج  ود بي  ك زاده
 . رئيس يتمتع فعليًا بال سلطة كممث ل إل ى األب د لت شكيالت البي ك زاده المثبت ة هيئات التيره الجافية فكل

 ومن حيث تركيبها تشبه كونفدرالية الجاف إلى حد كبير٬ النظام السياسي للمنغول األوائل٬ هذا ال ذي
 . يا . بحثه في حينه األكاديمي ب

 ك ان رعاي ا الخ ان أتباع ًا فالديميرتسوف الذي ثبت الوضع البارز لفرع جنكيز خان في القبيل ة إذ
 ومن حيث الج وهر يمك ن ق ول ال شيء ). ٬ 99ص 63 ( موالين ال للحاكم بل ألسرته وأقربائه المقربين

 ـ زعم اء بع ض ع شائر التي ره  ذاته عن العالقات المتواضعة بين كونفدرالية الجاف وأسرة بيك زاده
 ة ف ي تركي ب الكونفدرالي ة الجافي  ة ثم ة تغيي رات غي ر كبي  ر . ال ذين ك انوا م ن رعاي ا ال  ساللة الحاكم ة

 . العشائرية بسبب االنتقال إلى التحضر واالستقرار والزراعة
 تفي  د قص  صهم وحكاي  اتهم أن رع  اة الماش  ية المتنقل ين م  ن ع  شيرة الهماون  د ق  دموا إل  ى : الهماون د

 م ن أي وهم إذ استغلوا ضعف اإلدارة العثمانية وق سوتها الخالي ة ). 34 ( كردسان الجنوبية من إيران
 رحمة٬ أقدموا على سلب ونهب القوافل القادمة من إيران إلى تركيا٬ ومن تركيا إلى إيران وأوج دت
 العداوة المستحكمة بين إيران وتركيا ظروفًا مواتية له ذا الغ رض إذ أن الن شاط ض د إح دى ال دولتين

 . كان يلقى الدعم السري لدى األخرى
 ش ارك الهماون د م شاركة ن شيطة إل ى جان ب تركي ا 1878 ـ 1877 وفي الحرب الروسية التركية

 وردًا لجم   يلهم أنع   م عل   يهم ال   سلطان الترك   ي أراض ف   ي منطق   ة بازي   ان ب   القرب م   ن تشمي   شمال
 ). ٬ 251ص 114 (

 ـ القرن العشرين نقلوا جزءًا م ن الع شيرة المتعب ة والقلق ة الهماون د  على تخوم القرن التاسع عشر
 . ولم يعودوا إلى أوطانهم األصلية إال بعد س بع س نوات ) ليبيا ( س إلى أضنه والجزء اآلخر إلى طرابل

أقدمت بعض الفصائل العائدة مرة ثانية على سلب القواف ل التجاري ة المتوجه ة 1908 وفي ربيع عام
 ). ٬ 121 ص ٬ 3 المجلد 166 ( من كركوك إلى السليمانية

 ولك  نهم٬ . واالس  تقرار ف  ي بداي  ة الق  رن الع  شرين انتق  ل ج  زء كبي  ر م  ن الهماون  د إل  ى الح  ضر
 ألكث ر م ن جي ل كن ا نجن ي رزقن ا الي ومي م ن الحب وب بواس طة . " كالسابق٬ أعادوا الكّرة بفخر وإباء

 وقد استمرت عملية انتقال الهماوند إلى التح ضر واالس تقرار إل ى م ا ). ٬ 45ص 153 " ( فوهة البندقية
 لهماون د ح افظ عل ى أهميت ه ناهي ك أن بعد الحرب العالمية الثانية إال أن التنظيم ال سياسي الع شائري ل

 وف ي الوق ت الحاض ر يع يش الهماون د ف ي . بعض سمات هذه المنظومة ملحوظة في يومنا ه ذا أي ضأ
 ). ٬ 121ص ٬ 3 المجلد 166 ( خمس ضيع إلى الغرب من السليمانية

 تيره ات ( واح دة مثلم ا ه ي ) تي ره ( ينظر االخت صاصيون إل ى مجموع ة الهماون د  كك ل ب صفتهم
 بتركيب متباين وحتى في فترة المجد األسمى كانت التيرة الهماوندية غي ر ق ادرة عل ى تعبئ ة ) الجاف
 ولكن من ذ ) ألف شخص 1.5 ـ 1 ( فارس مسلح ما يشير إلى العدد الكلي للهماوند 300 ـ 200 أكثر من

 ن د وخالف ًا للكونف دراليات ف إن التركي ب ال سياسي ع . آالف / 10 / بدء عملية تفرعهم بلغ عدد الهماوند
 ُتضفى أهمية سياسية عل ى ال شق ال وراثي ب دءًأ . الهماوند قائم على تقسيم أكثر دقة إلى شعاب وراثية

 وال يوج  د ل  دى . ش  خص وانته  اء بالجماع  ة الوراثي  ة الق  صووية ) 100 ـ 500 ( م  ن ال  ضيعة الواح  دة
 ). 35 ( العشيرة الهماوندية زعيم واحد

 وُتح  ل م  ن قب  ل مجل  س مك  ون م  ن ق  ادة ت  تم مناق  شة الم  سائل الت  ي تخ  ص المجموع  ة بأس  رها
 ـ الف روع األربع ة األول ى وك ل ف رع منه ا ينق سم إل ى ع دد م ن ال شعاب األص غر بحي ث ) اآلغاوات (

 ويطلقون على كل زعيم من كل مجموعة لقب اآلغ ا وك ل ف رع . ينتهي التقسيم على مستوى الضيعة
 ع من ناحية الرجل وصوًال إلى يمكن تتبع أصل هذه الفرو ). ٬ 46ص 153 ( من الفروع األربعةـ تيره

 . الجد المشترك هاما مؤسس التيره الذي يعود إلى تسعة أجيال عن المجموعة الراشدة الحالية
 م  ن الناحي  ة ال  شكلية ي  تم تعي  ين آغ  ا ال  ضيعة عن  د الهماون  د أو ي  تم اختي  اره وانتخاب  ه إال أن ه  ذا

 . مة بسبب األقدمية المنصب ينتقل٬ عمليًا٬ بالوراثة وفي الحقيقة ليست هناك صرا
 ومنصب آغا إحدى ال شعاب األربع ة الرئي سة وراث ي أي ضًا إذا ل م يك ن ل دى اآلغ ا العج وز اب ن

 وع ادة م ا يك ون أمث ال ه ؤالء األغ وات ق ادرين . مناسب فيتم انتقاء آغا جديد من قبل سكان ال ضيعة
 الت ي تخ ص بك اوات على تأمين معيشة مجموع ة م ن الخ دم بم ا يتواف ق م ع المتواج دين ح ول ال دار

. كما نرى فإنه لدى الهماوند أيضًا آلية لفرض اإلدارة . الجاف
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 وبناًء عليه رغم أن وضع زعماء الضياع للفروغ الهماوندية الرئيسية ليس ش بيهًا بوض ع ع شائر
 . البيك زاده االكونفدرالية فإن الفرق فعليًا في الحجوم أكثر مما هو في الحالة الشكلية

 ـ يب دأ ت : باب ان  ـ باب ان  ف ي كردس تان الع راق ف  ي ) 63 ( اريخ الع شيرة الكردي ة الحاكم ة المعروف ة
 ه و أول باب اني٬ وابن ه باب ا س ليمان اس تلم ) 37 ( وكان قفي أحم د . النصف الثاني من القرن السابع عشر

 وقب ل تأس يس . السلطة وأما حفيده سليمان بيك فقد تمتع بهيبة ونفوذ ه ائلين ف ي ك ل أرج اء ش هرزور
 ـ تشوالن ) 1783 ( نة السليمانية مدي  انتزع سليمان بك االعت راف . ) 38 ( كان مقر البابانيين يقع في كارا

 ـ الثامن عشر في أثناء حك م حفي د . بحقوق الوراثة لحاكم إمارة بابان  وعلى تخوم القرن السابع عشر
 ت د م ن نه ر كانت إم ارة أراض ي إم ارة باب ان تم ) 39 ( ) 1715 ـ 1675 ( سليمان بك ـ بكري صوري

 وب دءًأ م ن الق رن الث امن ع شر خ ضعت الملكي ة الباباني ة ). دي اال ( الزاب األصغر حتى نه ر س يروان
 التي كانت معروفة باسم إيالة شهرزور٬ خضوعًا مباشرًا لعامل السلطان العثماني في الع راق ـ باش ا

 ي س تة س ناجق م ن إيال ة ومنذ ذاك الوقت صار باشا بغداد هو الذي يع ين البك اوات األك راد ف . بغداد
 وأم ا باش ا بغ داد فق د ) كركوك وآربيل وكوري ـ سنجق وكارات شوالن وراون دوز وحري ر ( شهرزور

 . وكان البكاوات األكراد ملزمين بنجدة األتراك في حاالت الحرب . وهبهم شارات السلطة
 الباباني ة ك ل م ن زدهار االقليم ي ـ دخل ت ف ي ق وام اإلم ارة اية القرن الثامن عشر ـ فترة اال في نه

 . كوي وبانه في الشمال وكفري وكارا تابه ومندالي وبادرا في الجنوب
 كم  ا ورد آنف  ًا كان  ت ك  ارا ت  شوالن ه  ي أول مرك  ز سياس  ي باب  اني وم  ا إن وص  ل الممث  ل المتنف  ذ

 إل ى ال سلطة حت ى نق ل مق ر الباب انيين إل ى م سافة ع دة كيل و ) 1803 ـ 1783 ( للبابانيين اب راهيم باش ا
هن ا ٬ إلى الجنوب الغربي من كارا ت شوالن عب ر سل سة جب ال أزمي ر ف ي بل دة ملك ادي وبن ى مترات

 ـ عل    ى ش    رف الباش    ا البغ    دادي وقت    ذاك بي    وك س    ليمان  ـ ال    سليمانية  مدين    ة جدي    دة س    ماها
 وت شير . وحسب ارواية الكردية باب ا س ليمان ه و ال ذي بن ى ال سليمانية القديم ة ). 14 )( 1802 ـ 1780 (

 . آالف شخص / 10 / بلغ 1802 تش أن عدد سكان السليمانيةفي عام رئ . احصائيات س
 صارت السليمانية مركزًا سياسيًا هام ًا ف ي كردس تان الجنوبي ة ولك ن إذا ك ان اب راهيم باش ا ح اول
 الحفاظ على عالقات جيدة مع العامل السلطاني ف إن البك اوات األك راد اآلخ رين ل م يق دموا عل ى ه ذه

 . ل البغدادي إلى اتخاذ اجراءات تعسفية ظالمة ضد أمراء البابان واضطر العام ) 42 ( الخطوة
 ل م يقت صر عل ى االض طهاد والتنكي ل موقف ه م ن البك اوات الك رد اآلخ رين في بيد أن عامل بغداد

 خ ذًا بالح  سبان ق  وة ه  ؤالء البك  اوات وجب  روتهم وتالفي ًا النتفاض  ات الك  رد أق  دم بي  وك س  ليمان عل  ى آ
 عدا هذا طلب من المختارين المعنين الجدد أفراد عائالتهم . المخلصين له عزل حكام المناطق محددًا

 . كرهائن
 لعب األمراء البابان دورًا معينًا ف ي مج ال توطي د أو إض عاف س لطة باش وات بغ داد فال دعم ال ذي
 كان يقدمه األمراء قد ضمن لباشوات بغداد غير مرة٬ النج اح ف ي مع ركتهم القاس ية والت ي ال رجم ة

 . أجل السيطرة في العراق فيه من
 خلق  ت مح  والت األم  راء الباب  انيين الدائم  ة وس  عيهم إل  ى االس  تقالل عقب  ات جدي  دة أم  ام ال  سياسية

 لك   ن انتفاض   ة الك   رد . التوحيدي   ة للممالي   ك الج   ورجيين األص   ل حك   ام باش   وية بغ   داد ف   ي الع   راق
 أض عفت ت  دريجيًا ) أخ رى إض افة إل ى عوام  ل ( الالمتناهي ة ف ي الج زء ال  شمالي ال شرقي م ن الع  راق

 سلطة باشوات العراق الجورجيين وكانت حمالت التأديب الكثي رة لحك ام بغ داد تن سف ف ي كردس تان
 الجنوبية القوى المنتجة وتقوض جبروت باكاوات الكرد السياسية وف ي نهاي ة المط اف أعط ى الع داء

 مماليك والباكوات الكرد على ح د والتنافس بين هاتين القوتين االمكانات للحكومة التركية كي تهزم ال
 . سواء وتوطد وضعها في العراق برمته ومن ضمنه في كردستان العراق

 وقد ق وم فيل يكس ج ونس . آخر حاكم للحكم الذاتي في إمارة بابان ) 1847 ـ 1838 ( كان أحمد باشا
 س نة واح دة في مذكراته تقويمًا رفيعًا الحاكم الباباني األخير الذي ح سب كلم ات الباح ث٬ بن ي خ الل

 . جيشًا على النمط األوربي
 ه زم ح اكم بغ داد نجي ب باش ا٬ أحم د باش ا عن د ك وي وكان ت النهاي ة بالن سبة إل ى 1847 وفي عام

 ل م يك ن حاكم ًا م ستقًال . ونال شقيق أحمد باشا منصب القائم مقام في السليمانية . الحكم الذاتي الباباني
 عزل  وه حت  ى ع  ن المن  صب 1851 وف  ي ع  ام . عثماني  ة ري  ة ال و ب  ل موظف  ًا كبي  رًا ف  ي إدارة االمبراط

وف ي الوق ت الحاض ر يع يش . وغادر آخ ر أمي ر باب اني ال سليمانية ) ٬ 55ص 165 ( وعينوا مكانه تركيًا
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 ودخ ل ممثلوه ا٬ غي ر م رة٬ ف ي ق وام الحكوم ة . ف ي الع راق أخ الف الع شيرة الباباني ة الكثي رو الع دد
 . العراقية

 أس  اس المجموع  ات الع  شائرية وأكث  ر ال  ضياع الخاض  عة قام  ت س  لطة الحك  ام الباب  انيين عل  ى
 ك  ان الباب  ان م  ثلهم مث  ل . والمقه  ورة س  ارت ح  سب نم  وذج ال  ضياع الهماوندي  ة الت  ي م  ر ذكره  ا آنف  ًا

 . األولى عسكرية والثاني ة فالحي ة غي ر منتظم ة ف ي ع شائر : الهماوند ينقسمون إلى فئتين اجتماعيتين
 فف ي تع داده ل سكان . سيم في الربع األول من القرن التاسع عشر وكان ريتش في حينه قد ذكر هذا التق

 . باش وية باب ان توص ف منطق  ة بيج در وح دها بأنه  ا ع شائرية بالكام ل بينم  ا بع ض المن اطق مختلط  ة
 وكقاعدة٬ األقلية المنظمة ف ي ع شائر ك ان باش وات الباب ان ي ستخدمونها لإلش راف عل ى فئ ات أوس ع

 ). ٬ 280ص ٬ 1 المجلد 205 ( فأوسع من السكان
 ل  م يتف  اخر ) عم  ر آغ  ا أح  د االقط  اعيين الح  اكمين والخاض  عين للباش  ا " فه  و "... ري  تش . كت  ب س

 وه م ل م ي شعروا أب دًا ب تعلقهم . إطالقًا بأنه يضع تحت تصرفه وخدمته مواطنين أو مجموعة فالح ين
 يكن ينتمي إلى غير أن المنافس٬ على العكس٬ حتى ولم . به كما ال يقفون بجانبه في أثناء الصعوبات

 ٬ وال الفاقة ٬ وال العطش ٬ التيره التي تخصه فهو يتعلق به وينجذب إليه بحرارة٬ وعند ذاك ال الجوع
 ٬ 9 ٬ المجل   د 205 " ( وال التع   ب٬ وال الخط   ر ال ي   ؤثر في   ه وال يق   دمون عل   ى خط   وة الف   راق عن   ه

 ). 263 ص

 : الصوراني
 ع شرين وه ي الج زء ال شمالي األق صى٬ بعد أن ت م رب ط اقل يم  روان دوز ف ي ثالثيني ات الق ررن ال

 ل ذا م ا يمك ن الي وم ذك ره ع ن . بطريق س يارات ب ري م ع من اطق ك رد س تان الع راق تختف ي وت زول
 . عشائر إقليم واحد ينسحب كليًا على البقية

 إليضاح الفكرة سندرس المجموعة الصورانية من رواندوز حت ى ف ي نهاي ة الق رن الث امن ع شر
 وع  شية الح  رب . ى األرض الت  ي أق  ام أم  راء روان  دوز س  لطتهم علي  ه ك  ان يطل  ق اس  م ص  وران عل

 العالمية الثانية ك ان الح اكم األعل ى للمجموع ة ال صورانية للع شائر مي ر حمي د أم ين ب ك آغ ا ع شيرة
 . الدركاال والذي كان يعتبر نفسه خلفًا ألمراء رواندوز أو البيك زاده الصورانيين

 ا بالي  ك ودرك  اال والع  شيرة الحاكم  ة م  ن المجموع  ة ض  من المجموع  ة ال  صورانية ع  شيرتين هم
 . الصورانية قليلة العدد

 واألول  ى ه  ي . م  ال ش  ريف وش  فديني وس  وكري : تنق  سم ع  شيرة البالي  ك إل  ى ث  الث ع  شائر وه  ي
 أما مجموعة ش فديني . األكبر وتنقسم إلى ثالث مجموعات مبعثرة في أراضي فاالش وراستا وجالل

 ـ فق د ترك  زت ح ول قري  ة راي ات وت  مي  زت ب  سمة الت ضافر والتماس  ك وم ا يخ  ص المجموع  ة الثالث ة
 . سوكري فهي ضئيلة ولم يكن هناك ما يعرف عنها

 كان الشيخ محمد آغ ا ونظ رًا لموقع ه ك رئيس للع شيرة األكب ر يعتب ر اآلغ ا األعل ى لع شيرة بالي ك
 . ضيعته فاالش ولكن سلطته في أثناء الحرب العالمية وبعدها كانت اسمية خارج حدود . بمجموعها

 وفي الضيعتيين األخ ريين ـ هيالن ا وجين و ـ كان ت ال سلطة تع ود لل شيخين عبي د اهللا وع الء ال دين
 ـ القريت  ان الم  ذكورتان كم  ا لوكان  ا ملج  أ له  ذه . الل  ذين كان  ا يم  ثالن الطريق  ة النق  شبندية  وال  ضيعتان

 دة خليط كبير وي سود فيه ا التج ار وإلى جانب أنصار الطائفة الدينية نلحظ أن البل . الطريقة ـ األخوية
 . الذين يشتغلون في التهريب

 . كنا قد تحدثنا بأن العشيرة يمكنها أن تتكون من بطنين أو أكثر وه ذا م ا ي سمى ـ التي ره أو القبيل ة
 . وسوكري ) 43 ( ) أوشويزيري ( وهكذا تضم عشيرة باليك ثالث قبائل وهي مال شريف وشفديني

 تنقسم إلى ثالث طوائف بحيث أن كًال منها ترى أنها تع ود ف ي أص ولها والتيرة أو القبيلة غالبًا ما
 إل  ى واح  د م  ن أبن  اء م  ال ش  ريف ويفترض  ون أن ه  ؤالء األبن  اء اس  تقروا بالتت  الي ف  ي بل  دان ميرغ  ا

 وهك ذا ص ار آغ ا ض يعة راس تا زعيم ًا لع دد م ن . وجاالال وراستا التي إلى اآلن تظل مركزًا للطائفة
 وش فديني مثله ا مث ل التي رة تنق سم إل ى ث الث طوائ ف ـ ن ادر آغ ا . رئ يس الطائف ة البل دات نظ رًا ألن ه

 وكاك  ا ح  سني وحم  ادي وب  ابكر آغ  ا والت  سميات تع  ود إل  ى أس  ماء مؤس  سي البط  ون واألفخ  اد وم  ن
 المحتم  ل أن تك  ون تل  ك الع  شائر مث  ل سورت  شي وخوش  ناو منظم  ة أي  ضًا مث  ل األخري  ات غي  ر أن

رت بع د الح رب العالمي ة الثاني ة ملك ًا للمالك ين المفق ودين ال ذين ل م األرض في منطقة راون دوز ص ا
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 تكن لديهم صالت نسب وقرابة مع مستأجريهم٬ واختفى في الضيعة التجانس العشائري تدريجيًا كما
 . هو في عشيرة من طراز ـ باليك

 اي زاي وأما ما يخص ذاك الجزء من إقليم رواندوز الذي يقطن فيه الكرد الح ضر م ن ع شيرتي د
م  ع ) م  ن ناحي  ة األب ( وجي  ردي ف  إن أغ  اوات ال  ضياع ال ينتم  ون هن  ا إل  ى فئ  ة القراب  ة والن  سب

 مستأجريهم وأفراد هذه العشائر يسمون بعضهم بعضًا ـ أموز ـ أي ابن العم أو العمة أو ابن الخال أو
 نه كمواطن قد الخالة وفي عشيرة جيردي كان الزعيم األعلى جمال آغا ينتمي إلى نسب جيردي إال أ

 ). 190 راجع ( تجنب أفراد العشيرة الواحدة

 : خاركي
 ثمة مجموعات متنقلة يقوم اقتصادها حصرًا على الرعي تقطن في أق صى المن اطق ال شمالية م ن

 وتعتب  ر ع  شيرة خ  اركي ه  ي الع  شيرة . كردس  تان الع  راق وب  القرب م  ن ال  سكان الح  ضر الم  ستقرين
 ع وعادة ما تستقر في إيران بالقرب من الشاطئ الجنوبي من بحي رة المتنقلة األضخم في تلك األصقا

 وفي الخريف المتأخر تهبط العشيرة إلى نهر راوندوز وأما في الربيع المت أخر حي ث ي ذوب . اورمية
 . الثلج فتعود العشيرة إلى إيران

 وف ي بع  ض المن  اطق يمل  ك أك راد ع  شيرة خ  اركي الح  ق بالحف اظ عل  ى الماش  ية٬ بالمج  ان٬ حي  ث
 حتى في المن اطق الت ي تق ع اس ميًا تح ت إش راف المجموع ات المتح ضرة الم ستقرة ( عشب المراعي

 . وفي مناطق أخرى يدفعون لقاء الرعي . ) 44 (
 هذا ويرتبط ترحال خاركي بالنشاط التجاري الهام للغاية فهم ينقلون الملح من إي ران إل ى الع راق

 ي  ل يبيع  ون ال  صوف وغي  ره م  ن المنتج  ات وف  ي س  وق آرب . وف  ي الع  ودة يحمل  ون القم  ح وال  شعير
 ك  ان اس  تيراد المل  ح ب  ال ض  رائب محظ  ورًا حظ  رًا ش  ديدًا إال أن ال  سلطات العراقي  ة كان  ت . الحيواني  ة

 اعتزمت إجبار ع شيرة 1938 وما يتعلق بالسلطات اإليرانية فهي حتى في صيف عام . تغض النظر
 . يجة خاركي على التحول إلى نمط حياة االستقرار ولكن دون نت

 أكث ر م ن ( رغم أن عشيرة خاركي في فترة التنقل تتوزع على أرض واسعة فإن المجموع ة كله ا
 ليتش أن عشيرة خ اركي . وتفيد معطيات يه . تتحرك مباشرة تحت اشراف الزعيم األعلى ) ألفي خيمة

 إال أن الك رد م ن ع شائر ) ٬ 7ص 190 ( كانت تملك أكثر من مليون غنمة وقرابة الع شرين أل ف بق رة
 وتعتبر البسالة الفائق ة ه ي ال سمة الممي زة ألف راد . خرى يرون أن هذه األرقام مخفضة تخفيضًا قويًا أ

 ويروي الرحالون عددًا كبيرًا من القصص الت ي . العشيرة فهم يقضون الشتاء كله في خيمهم السوداء
 ر الم ستقرون والكرد الحض . ال تصدق عن القسوة العجيبة لحياتهم والحرمانات التي يصطدمون بها

 . الذين يجتاز أفراد الخاركي أرضهم يروون٬أيضًا الشيء الكثير من القصص األسطورية عنهم
 تدل المعطيات الشخ صية الت ي ف ي حوزتن ا أن التنظ يم االجتم اعي للع شائر المتنقل ة مث ل خ اركي

 ق بالم صطلح وأم ا م ا يتعل . يتميز إلى حد كبير٬ عن التنظيم االجتماعي للعشائر الح ضرية الم ستقرة
 . " الع شيرة " عل ى األرج ح تتط ابق م ع م صطلح " القبيلة " الذي يخص التنظيم العشائري للكرد فكلمة

 ـ شفديني " الضيعة " أي " غوند " فيتوافق مع " الهوبه " وأما مصطلح  ومثال الكرد المستقرين الحضر
 ترات ك ي يف ردوا وهم يغادرون ضياعهم في أشهر الصيف الحارة إلى مسافة  عدة كيلو م . من باليك

 وف ي مث ل ه ذه الح االت ينق سم س كان ال ضيعة . خيامهم٬ وموضع توزيع الخيام يسمونه ض يعة أي ضًا
 لي  تش أن س  كان ض  يعة راي  ات ك  انوا ينق  سمون إل  ى . وي  ذكر ي  ه . الواح  دة إل  ى أكث  ر م  ن هوب  ه واح  دة

 عت ان كانت ا عل ى مجموعتين األولى يقودها الرئيس نف سه ـ عل ي آغ ا٬ والثاني ة يقوده ا أخ وه والمجمو
 وبناًء عليه يعود جزء م ن الع شائر الكردي ة إل ى أن ساب . مسافة عدة كيلو مترات من الضيعة المقفرة

 . معينة بينما عشائر أخرى تمثل وحدة سياسية مشكلة بصورة مصطنعة

 : العشائر واالتحادات العشائرية في إيران
 : عشائر موكري وبلباس

 تق  ع أراض  ي س  كنى . ن حي  ث الع  دد ف  ي كردس  تان إي  ران تعتب  ر م  وكري أكب  ر اتح  اد ع  شائري م
 وتدخل موكريستان٬ حسب التق سم . في حوض الزاب األصغر وبحيرة أورمية ) موكريستان ( موكري

وف  رض موقعه  ا عل  ى . اإلداري الح  ديث ف  ي المرتفع  ات األذربيجاني  ة الغربي  ة ل  شهرستان المهابادي  ة
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 اقت صادية وثيق ة م ع إي ران والع راق عل ى ح د الطريق التجاري من إيران إلى العراق نشوء ص الت
 . سواء

 تعرض  ت موكرس  تان ط  وال الت  اريخ القروس  طي لهجم  ات متواص  لةمن جان  ب الع  شائر الكردي  ة
 ـ المغولي  ة  وترك   ت ه  ذه الموج   ات األثني  ة المتنوع  ة ب   صمتها عل  ى ت   وزع الك  رد ف   ي . والتركي  ة

 انتقلت إلى هنا عشيرتاـ  شول ) ميالدي القرن السابع ال ( وفي العصر االقطاعي المبكر ). 45 ( المنطقة
 ـ العاش  ر الم  يالدي ( وبع  د ع  دة ق  رون . وروان  د الكرديت  ان ) 46 (  ظه  رت ف  ي ه  ذه ) الق  رن التاس  ع

 وفي القرن الرابع عشر كان الترك المغول الذين أخضعوا ج زءًا م ن . المنطقة٬ عشائر كردية أخرى
 . واضطهدوهم أراضي هذا الصقع النائي٬ قد ضيقوا على السكان الباقين

 وفي النصف األول من القرن الخامس عشر قدمت إلى موكريستان عشائر كردية جديدة أزاحت٬
 وكان ت هات ان الع شيرتان . البلب اس والكاف اليس : وم ن أوائ ل الق ادمين ). 47 ( تدريجبًا الترك ـ المغ ول

 وق ت الح ق أن شأت وفي ). ٬ 466 االصدار الثاني٬ ص 11 ( تدخالن سابقًا في قوام كونفدرالية البابان
 عشيرة البلباس اتحادًا منفصًال رغ م أن ال بعض٬ كم ا ف ي ال سابق٬ ينظ رون إلي ه باعتب اره ج زءًا م ن

 ). 182 ـ ٬ 181ص 60 ( اتحاد موكري
 ويع يش . المنغور والماماش والبيران وسيني ورمكية : توّحد كونفدرالية البلباس خمس عشائر هي
 نهر الف ين٬ والج زء اآلخ ر ف ي أراض ي ال سهول ف ي جزء من عشيرة منغور في الجبال على جانبي

 "). المنغ   ور غي   ر المحمي   ين (" الع   راق حي   ث تنق   سم إل   ى ف   رعين  هم   ا منغ   ور زود ومنغورري   ف
 ليس ( ويعترف منغول السهل بسلطة المنغور الجبليين الذين يعين رئيسهم٬ كل عام٬ شخصًا أو اثنين

 ). ٬ 1218 ص ٬ 1 المجلد 162 ( السهول لتزعم بعض الطوائف الفرعية في ) من أبناء عشيرته
 ـ ماماش التي تقطن في  والعشيرة الهامة األخرى التي تدخل في اتحاد عشائر البلباس هي عشيرة

 ويع يش ف رع م ن ف روع المام اش . إيران إلى الشرق من نهر الفين وإلى الشمال من س كنى المنغ ور
 ). الماماش السود ( في العراق باسم ماماش ـ رشيك

 ه يمكن قوله ع ن ع شيرة بي ران الت ي يع يش أح د فروعه ا ف ي الجب ال ف ي إي ران٬ إل ى الشيء نفس
 . الشمال من أراضي المنغور وغرب نهر الفين٬ وفرعها اآلخر يعيش في العراق

 اللت   ان ي   دخل أج   دادهما ف   ي ق   وام خيال   ة ش   اه ) 48 ( وأم   ا م   ا يخ   ص ع   شيرتا س   يني ورمكي   ة
 الث امن ع شر م ن ش هرزور م ن قب ل س ليم باب ان فقد تم طردهم ا ف ي أواس ط الق رن ) ٬ 465ص 165 (
 وأم  ا ال  ضياع التابع  ة لهم  ا والت  ي كان  ت مزده  رة ف  ي وق  ت م  ضى٬ فق  د تعرض  ت ). 1757 ـ 174 (

 وف  ي الوق  ت الحاض  ر ت  شغل الع  شائر خم  س ض  ياع فقي  رة ف  ي بيتف  ين عل  ى نه  ر . لل  سقوط واالنهي  ار
 ). 143 ـ ٬ 142 ص 165 ( الزاب

 213 ٬ ( ف اغنر . ع ن أك راد البلب اس عن د الرحال ة األلم اني م يمكننا أن نجد معلومات أكث ر تف صيًال
 ). 49 ( 1852 الذي زار بالد البلباس في عام ) 228 ـ 116 ص 1 ٬ المجلد

 وهك ذا . يذكر فاغنر أنه في أثن اء بح ث ال شؤون الع شائرية يتمت ع جمي ع أفراده ا بحق وق مت ساوية
 وأم ا ال ذين ينتهك ون االخ الص . ماش ية كان أفراد البلباس يدفعون مقابل هدر دم القتيل رؤوس ًا م ن ال

 . الزوجي فعقابهم الموت
 . ولم يكن من المسموح إطالقًا للفتاة أن تتزوج  بشاب من عشيرة أخرى

 وتنتق ل ص الحيات ال زعيم إل ى االب ن أو األخ تبع ًا لم ن ي تم " العظ يم " يحمل زعماء البلب اس لق ب
 . االعتراف به األكثر بسالة
 وف ي ك ل األح وال أك راد ه ذه الع شيرة . الغفريك ف ي كونفدرالي ة البلب اس ويدرجون أحيانًا الكرد ـ

 ومن العشائر التي ت دخل ف ي مجموع ة الغفري ك زن دي الت ي كان ت . أنفسهم يعزون ذاتهم إلى البلباس
 م ن زعمائه ا ك ريم خ ان ال ذي حك م إي ران ف ي الن صف الث اني م ن الق رن الث امن ( جبارة ف ي ال سابق

 ). ٬ 1211٬216٬447 ص ٬ 2 المجلد 166 ( ر زندي عشيرة غير كبيرة وفي الوقت الحاض ). عشر
 تعود تسمية موكري إلى االسم ذاته الذي كانت تحمله عشيرة أخ رى كان ت ض من ق وام مجموع ة

 وي  شهد ش  ريف خ  ان بيتل  سي أي  ضًا أن أوائ  ل حك  ام م  وكري يربط  ون أص  لهم . باب  ان ال  شهرزورية
 ن بين أخالف األخيرين شخص اسمه سيف ال دين وم ) ٬ 337 ص ٬ 1 المجلد 7 ( ومنشأهم بحكام بابان

 ـ ال  شيطان " ( م  اكري " غالب  ًا م  ا ك  انوا ي  سمونه . ك  ان خبيث  ًا ومك  ارًا داهي  ة  " م  اكرو " أو ) بالفارس  ية
ولكن مهما كانت األوضاع فإن سيف الدين لبس رداء المجد بفضل ص البة ). الحقيقة التي يراها اهللا (
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 في نهاية سيطرة ع شيرتي ك ارا ـ . ) ٬ 337 ص ٬ 1المجلد 7 .( هواجسه وخواطره وذهنه الفطن الثاقب
 التركمانيين حشد سيف الدين تحت قيادت ه ) 1502 ـ 1468 ( وآك ـ كويونلو ) 1468 ـ 1410 ( كويونلو

 فصيًال كبيرًا من عشيرة البابان وعشائر أخ رى م ن كردس تان وانت زع م ن ع شيرة ت شاباكلو ـ ناحي ة
 ومن ثم بدأ٬ تدريجيًا٬ توسيع ممتلكات ه . ن مهاباد المعاصرة كم م / 11 / على بعد ) شاه ـ فيران ( درياس

 ل م ي ستطع أح د مقاوم ة س يف . وس ولدوز ) 51 ( واي ل ـ تيم و ) 50 ( إذ ضم إليها دول ـ بيريك أختاش ي
 ). ٬ 338 ص ٬ 1 المجلد 7 ( الدين والعشائر الخاضعة له صارت تسمى موكري

 دي  دة ش  اه إس  ماعيل ال  صفوي بع  د ترس  خ س  يطرة ق  زل ب  اش ف  ي إي  ران ح  اول رئ  يس ال  ساللة الج
 1507 وفي عام . ٬ غير مرة إخضاع كرد ستان الموكرية بالقوة ولكن دون جدوى ). 1524 ـ 1502 (

 وسعى شاه اسماعيل تحطيم الكرد . هزم الكرد الموكريون بزعامة صارم بن سيف الدين قوات الشاه
 ول ة كان ت عديم ة الج دوى بيد أن ه ذه المحا ) 52 ( الموكريين بمساعدة من عشيرة قزل باش ـ شاملو

 وفي الحقيقة بدا هذا النصر بالنسبة إلى رئيس الموكري أيضًا عيدًا والئميًا٬ وسرعان ما اضطر إل ى
 ). ٬ 338 ص ٬ 1 المجلد 7 ( االعتراف بسلطة الحاكم الصفوي

 كل  ف ال  سلطان الترك  ي م  راد الثال  ث القائ  د الجدي  د ألك  راد الم  وكري أمي  ر ب  ك 1583 وف  ي ع  ام
 ) وصوًال إلى مراغي ا .. آربيل الخ ٬ الموصل٬ شهرزور ( أرض شاسعة يقطنها الكرد باالشراف على

 ووريث سيف الدين ـ حيدر خان موكري وسع سيطرته إلى مراغا . ) ٬ 340       ص ٬ 1 المجلد 17 (
 ش كل أك راد م وكري وبلب اس . ) 53 ( ) ٬ 252ص 114 ( وآجيري وليالن وميان دواب وس ارة وكورغ ان

 وبتوح  دهم ف  ي اتح  اد مع  ين س  رعان . يدرالي  ة ع  شائرية كبي  رة وجب  ارة ف  ي الق  رن الخ  امس ع  شر ف
 . ووطدوا وض عهم ومك انتهم ف ي كردس تان الوس طى ) 54 ( ماوسعوا مساحات األراضي التي يشغلونها

 وق د . وبعد هذا لعب بيك زاده الموكريين دورًا متعاظمًا في ب الط ال سلطان العثم اني وال شاه اإليران ي
 على الكرد الذين شكلوا جزءًا كبيرًا من قواته المسلحة وعين كثيرًا من أفراد اعتمد شاه عباس األول

 حط م األت راك ف ي معرك ة كبي رة 1624 وف ي ع ام . البيك زاده الموكريين في مناص ب قيادي ة رفيع ة
 وف ي وق ت الح ق ش كل الم وكري . بفضل الدعم الذي تلقاه من أكراد موكري الذين شكلوا نواة جيشه

 . اسل نواة الجيوش في غزوات نادرشاه وفاتح علي شاه العسكريون البو
 وي ربط البي ك . ينتمي خانات موكري إلى خمسة فروع تعود في أصولها إلى بابا أمير أو باب ا مي ر

 زاده الحاليون منشأهم باس م واح د م ن أخ الف ال ساللة الباباني ة وب وراك خ ان ال ذي ع اش ف ي نهاي ة
 قبل وصول الساللة الكاجاري ة إل ى ال سلطة ك ان ي دعم . سع عشر القرن الثامن عشر ـ بداية القرن التا

 الزند٬ وبعد اعتالء العرش تم االعتراف بفاتح علي شاه أمي رًا لم وكري وش ارك م رتين ف ي حم الت
 وكان يخدم عند الجاكار عدد م ن األرس تقراطيين اآلخ رين م ن م وكري٬ . عباس ميرزا ضد البلباس

 وتعن ي قائ د مئ ة ( تبة س رخنك واس ماعيل آغ ا يب وكري اي ساؤول مثًال مجييد خان الذي كان يحمل ر
 لدى بالط شاه إيران ومن بين زعما موكري ـ عزيز خان السردار من عشيرة بابا ـ مي ري ) قوقازي

 ف ي ) 1896 ـ 1848 ( ون صر ال دين ش اه ) 1848 ـ 1834 ( وق د اش تغل ف ي س نوات حك م محم د ش اه
 سط القرن التاسع عشر خدم وترق ى إل ى من صب الح اكم مجال النشاط العسكري الدبلوماسي وفي أوا

 . لطهران٬ الحقًا ترفع إلى جنراليسيموس الجيش اإليراني ) أجودان باشا ( العسكري
 ش كلت كردس تان الموكري ة ) الق رن ال سابع ع شر ـ التاس ع ع شر ( وخالل قرنين م ن ال زمن تقريب ًا

 الذي كان ي دخل٬ اس مًا ف ي ) السردار ( ري كيانًا إقطاعيًا ضخمًا  شبه مستقل خاضعًا لرئيس جند موك
 ط ا وحاول ت أوس . قوام الملكية اإليراني ة وينق سم إل ى أوس اط ع دد كبي ر م ن اقطاع ات كردي ة أص غر

 المقوم   ة ٬ اخ   ضاعها إال أن م   وكري أب   دت٬ عل   ى ال   دوام ٬ تركي   ا وإي   ران الحاكم   ة٬ غي   ر م   رة
 ). ٬ 191٬207 ص 5 ( الضارية

 الموكري  ة دورًا كبي  رًا ف  ي الث  ورة البرجوازي  ة اإليراني  ة لعب  ت العناص  ر التقدمي  ة ف  ي كردس  تان
 ف  ي تل  ك الم  دن الكردي  ة مث  ل ) ال  سوفيتات ( ال س  يما ف  ي ت  شكيل األنج  ومين الثوري  ة 1911 ـ 1905

 وبعد انتهاء الحرب العالمية األولى شارك أكراد موكري مشاركة بسيطة في . مهاباد وسكاز وغيرها
 . ادة شكاك التي تزعمها اسماعيل سيمكو حركة الكرد المناهضة إليران بقي

 ٬ وفي الثالثينات م ن الق رن 1914 آخر سردار لعشيرة الموكري قتله الترك في كانون األول عام
 العشرين وطدت اإلدارة اإليراني ة مواقعه ا توطي دًا نهائي ًا بع د أن بع ث رض ش اه ق وات تأديبي ة ض د

. أكراد موكري
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 . شأت ظ روف مواتي ة لبن اء حك م ذات ي م ستقل ألك راد اإلقل يم في سنوات الحرب العالمية الثانية ن
 أعلنت ف ي كردس تان الموكري ة الجمهوري ة ذات الحك م ال ذاتي ومرك زه 1946 وفي كانون ثاني عام

 أح د ع شر ش هرًا إال أن ه أث ر ت أثيرًا كبي رًا ف ي انه اض ) جمهموري ة مه ا ب اد ( دام ه ذا الحك م . مها باد
 . في العراق المجاور حركة التحرر الوطني الكردية

 : أردالن
 جن  وب بلب  اس وم وكري ولعب  وا دورًا أكث  ر م  ن دور ) 55 ( يقط ن أك  راد اتح  اد أردالن الع شائري

 عل  ى حكوم  ة " ش  رف نام  ه " ف  شريف خ  ان بتلي  سي يطل  ق ف  ي . م  وكري أهمي  ة ف  ي ت  اريخ كردس  تان
 ن ت سْ َنْه ه ي كا ). ٬ 87ص ٬ 1 المجل د 7 ( أردالن الجبارة االسم إلى جانب هك اري وص وران وباب ان

 المقر وحكم الزعماء األردالنيون الصقع النائي بصورة مستقلة ب دءًا م ن الق رن ال سادس ع شر حت ى
 ـ من اطق زالم ا . أنه م ص كوا عمل ه خاص ة به م  ) 56 ( وانت شرت س لطتهم عل ى أرض شاس عة للغاي ة

 اغ وميريف  ان وت  انوري ون  شيكاس وس  اروجيك وكارات ) 57 ( وت  اكو وهف  اري وس  اماني وغوالمب  ار
 . وشار باجير وآالن وغيرهم

 ك ان . استمر استقالل خانات أردالن عدة قرون وأقدم ش اهات إي ران ع ل تعي ين واح د م نهم والي ًا
 ـ خان  ات أردالن٬ أوفي  اء تج  اه س  نيورهم  ك  انوا يق  دمون لل  شاه الف  رق الع  سكرية . اتب  اع ش  اه إي  ران

 ـ حت ى أنه م ي شاركون كحلف اء أكث ر مم  وكان ت هيب تهم . ا ه م ت ابعون ويشاركون ف ي ح روب إي ران
 وإذا كان والي عرب ستان ي ضع ري شة عل ى طاقيت ه ف ي أثن اء تت ويج ال شاهات . رفيعة لدى بالط الشاه

 ووالي كرجستان يتقلد السيف ووالي لورستان ـ التاج فإن وال ي كردس تان ك ان ي ضع الزين ة المكون ة
 ردالن الحاكم  ة ق  د أخ   ضعت كان  ت ع  شيرة أ ). ٬ 256ص 114 ( م  ن كتافي  ة منث  ور عليه  ا األلم   اس

 العشائر األضعف وبسطت سيطرتها إلى ال شمال م ن ممتلك ات ع شيرة م وكري٬ وإل ى الغ رب حت ى
 ـ حت  ى ع  شيرة الج  اف  وف  ي حين  ه كان  ت من  اطق . ممتلك  ات إم  ارة راون  دوز الكردي  ة وإل  ى الجن  وب

 ن ت ممتلك ات جوانرود وأفرومان وميريفان وباني ه وس كاز وق ضاء ح سن أب اد وأص فهان ب اد كله ا كا
 . تابعة للعشائر األردالنية

 ومن بين آخر والة أردالن كان عمانويل ـ خان هو األشهر إذ حكم أردالن خالل العقدين األول ين
 وحسب المصادر ش غل عمانوي ل خ ان تقريب ًا من صبًا ملكي ًا ). ٬ 257ص 114 ( من القرن التاسع عشر

 ). ٬ 15ص 56 " ( كان مستقًال بكل مافي الكلمة من معنى " و
 وف ي خت ام الق رن الث امن ع شر م ن ال صراع ب ين س اللتي الزن د والكاج ار عل ى الع رش اإليران  ي

 ولعب ت م ساعدته الع سكرية . ساندوالي أردالن الكاجار بل حت ى عق د معه م معاه دة ص داقة وتح الف
 . دورًا حاسمًا في هزيمة لطف علي خان زند

 . ساس ية باس تثناء خراس ان وكردس تان بعد هذا٬ قامت سلطة محمد خان في جمي ع أق اليم إي ران األ
 الذي اقترن بابنه فتح علي ) ابن عمانويل ( وبعد قيام سيطرة الكاجار أقدم رئيس عشيرة خسرف خان

 ـ والية خانم٬ وأقدم على توطيد مواقع أردالن أكثر فأكثر  وبع د وف اة ال زوج حكم ت والي ه خ انم . شاه
 وم ن المفي د . م ش اه وه و عملي ًا آخ ر واٍل ألردالن ورثه ا ابنه ا غ ال 1965 وفي عام . أردالن بأسرها

 التنويه إلى انه بعد موت غالم عين نصر الدين شاه رئ يس س اللة الكاج ار ـ عم ه محم د ال دُول ال ذي
 بينما لم يعين ممثل البطن الحاكم ف ي ه ذه الع شيرة ) ٬ 258ص 114 ( أخضع اإلمارة لذاته بكل سهولة

 م وا م ن ال سلطة ت ابعوا اس تثمار نف وذهم الكبي ر ف ي ب الط ال شاه ولكن األردالنيين الذين حر . الحاكمة
) 58 ( .



 ـ 56 ـ

 نسب البيك زاده الخورامانيين
 فتح عل سلطان ـ الزوجة لور

 عباس كولي بك
 والي بك

 مؤمن خان
 اسكندر سلطان علي مردان سلطان

 لطان هاما سعيد سلطان                                 هاما س
 حسن خان بهرام بك    مصطفى بك رستم سلطان جعفر سلطان

 عزيز خان  رضا كولي بك   رستم خان أفريم بك هاما أمين بك

 محمود خان   حسين خان  حسن خان
 : أفرومان

 ال   ذين ) 59 ( ٬ أك   راد ع  شيرة خورم   ان أي  ضًا ٬ إل  ى جان   ب الكونف  دراليات لع   ب دورًا هام   ًا
 إل ى الغ رب م ن س نندج ) م 2626 على ارتف اع ( استقروا على سفوح سلسلة  جبال تحمل االسم نفسه

 . على حدود إيران الغربية
 بع  د الح  رب العالمي  ة الثاني  ة بل  غ ع  دد . تمث  ل الع  شيرة فرع  ًا م  ن كونفدرالي  ة م  وران الع  شائرية

 كانوا يتمزون عن الك رد المحيط ين ). ٬ 292ص ٬ 1 المجلد 66 ( بًا الخورمانيين عشرة آالف نسمة تقري
 : وباللب    اس وانق    سم االتح    اد إل    ى ع    شيرتين ) لهج    ة الك    وراني م    ن اللغ    ة الكردي    ة ( به    م باللغ    ة

 وبهرام بك ومصطفى الث اني أي ) 60 ( حسن شاني : علمًا أن األخيرة تفرعت إلى " وتخت "" لوخون "
 . تسميات أجداد عائالتهم الحاكمة

 ضيعة متراصة وواقعة في الزاوية المشكلة من سالسل أفرومان / 18 / ع أكراد لوخون في ويتوز
 وعند ترسيم الح دود ب ين إي ران وتركي ا ظل ت ). في الجنوب ( وسيروان ) في الشمال الشرقي ( الجبلية

 . ضياع لوخون ضمن قوام إيران
 ات التركي  ة الحدودي  ة قب  ل الح  رب العالمي  ة الثني  ة كان  ت العالق  ات ب  ين أك  راد اللوخ  ون والحامي
 وفي أثناء إحداها دمر . متوترة وظلت كذلك لعدة سنوات إذ حدثت اصطدامات كثيرة وعنيفة ودموية

 ـ نوس  ودا الت  ي كان  ت مق  رًا ل  زعيمهم جعف  ر س  لطان  لق  د ث  أر . األت  راك إح  دى أكب  ر ض  ياع اللوخ  ون
 نتيج ة لح روب تركي ا م ع اللوخون لما أصابهم فضاعفوا غزواتهم عبر الحدود مستغلين في ذلك أن ه

 . ايطاليا والبلدان البلقانية انحطت هيبة اإلمارة التركية في المناطق الحدودية إلى أدنى حاالتها
 الح دود اإليراني ة ( قرر الكرد المحليون من قريتي بيار وت افيلي الق اطنون مباش رة عل ى الح دود

 ب ن ( وقد سمحوا لقادر بك . يرة اللوخون أن يتفقوا بأنفسهم مع زعيم عش ) العراقية قي الوقت الحاضر
 س   وية م   ع أف   راد األس   رة الحاكم   ة اآلخ   رين بالبق   اء معه   م والع   يش ف   ي ص   فوفهم ) حعف   ر س   لطان
 وبه ذا ال شكل بال ذات اس تطاع ق ادة اللوخ ون توس يع . ضيعة على الجانب العراقي 16 فاستوطنوا في

 ـ ف ي منطق ة وبهذا الشكل بالذات استطاع قادة اللوخون توسي . ممتلكاتهم  ع ممتلكاتهم في إيران أي ضًا
 ومقاب  ل ض  ياع اللوخ  ون . باس  قا ف  ي الجن  وب ال  شرقي حي  ث هن  اك أي  ضًا يتكلم  ون باللهج  ة الكوراني  ة

 اإليرانية على الجانب العراقي ثمة أربع قرى شغلها أفراد به رام ب ك وثم اني ق رى إل ى ال شمال منه ا
 . ضيعة وال يوجد خ ط فاص ل دقي ق بينهم ا / 14 / ن وعلى الجانب اإليراني تملك العشيرتا . حسن ثاني

 والقرية الرئيسية هي ديزلي وأما حسن ثاني ـ شهر وخورومان فهما المذكورتان في اتفاقي ة زوه اب
 ). ٬ 292 ص ٬ 3 المجلد 166 ( 1639 لعام

 فه  ي تق  ع إل  ى جه  ة ) قري  ة ومركزه  ا رج  ب 14 ( ف  ي البداي  ة ( وأم  ا فيم  ا يتعل  ق بم  صطفى ث  اني
 وفي فترة ضعف سلطة الشاه في إيران بدأت الع شائر ال ثالث . ممتلكات في العراق الشرق وليس لها

 ضيعة في منطقة جاور 40 التقدم نحو الشرق علمًا أن مصطفى ثاني قد ادعى بامتالكه ماال يقل عن
 ). ٬ 153 ص 156 ( في المجرى األعلى لسيروان وإلى الجنوب الغربي من ْسَنْه

 رمان تمييزًا عن عائالت كردستان الحاكمة األخرى الّيدعون أصلهم أفراد بيك زاده ـ عشيرة خو
بأنه يعود إلى النبي محمد٬ بل يب دأ ن سبهم م ن أمي ر ال ساللة الكياني ة اإليراني ة األس طورية ت اخمرات
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 ي زعم البي ك زاده الخورم انيين أن . الذي بعد وفاة اسكندر المك دوني ت م تعيين ه حاكم ًا عل ى خورم ان
 تح  ت إش  راف األس  رة حت  ى الرب  ع األول م  ن الق  رن الع  شرين م  ع انقط  اع طفي  ف ف  ي الوالي  ة ظل  ت

 . النصف األول من القرن السابع عشر
 ك ان 1921 ففي عام . من الهام مالحظة أن الشيوخ النقشبنديين يعودون في منشئهم إلى خورمان

 م ن ع شيرة ت افيلي المرشدان الرئيسيان للطريقة هما حفي دا ال شيخ عثم ان ـ ال شيخ عل ي ح سام ال دين
 ورغم أن هاتين العشيرتين لم تلعبا مثل هذا الدور الذي لعبت ه ك ل م ن . والشيخ عالء الدين من بيارا

 كان مرشد عشيرة تافيلي الشيخ علي حسام الدين . لوخون أو تاخت إال أن وزنهما السياسي كان هامًا
 . خدمة لمصالحه " القانون والنظام " ماية يكّن الوالء لإلدارة المحلية واستفاد من سمعته ونفوذه في ح

 إذ كان يتظ اهر بأن ه متع اون بينم ا ف ي الواق ع " شرسًا وجشعًا طماعًا " وأما ما يتعلق بإبن عمه فكان
 رك  ز اهتمام  ه عل  ى انت  زاع أكب  ر ق  در م  ن األراض  ي الت  ي كان  ت س  ابقًا٬ ض  من أم  الك الفالح  ين

 . المستقرين المحليين المتحضرين
 وف ي وق ت الح ق . العالمية الثاني ة وص ل ع دد الق رى الخوراماني ة إل ى ال سبعين قبل بداية الحرب

 . هّجر رضا شاه جزءًا كبيرًا من الخورامان من مسقط رأسهم إلى مناطق أخرى من كردستان إيران
 : كلخور٬ كوراني٬ سنجابي

 ب ي يستقر الكرد من عشيرة كلخور شبه الرحل في أقصى جنوب كردستان إيران ف ي الج زء الغر
 : ومق ر ه ذه الع شيرة ). ف ي الجن وب ( وتف رع بوش يتكوخ ) ف ي ال شمال ( من إقليم كرمنشاه بين زوهاب

 ش يان٬ ك االي ش اهين٬ دوب ري ٬ عدا هذا يسكن أكراد الكلخور ف ي ه ارون أب اد ). كرمنشاه ( غوليان
 . ) 116 ( ومناطق سكينة أخرى

 تقرة٬ وجزء آخر ظ ل ف ي عاش جزء من الكلخور حتى ستينات القرن العشرين حياة حضرية مس
 . فرعًا أكبرها الخال ديون وال شيان وك اظم خ ان / 25 / تضم عشيرة كلخور قرابة . حياة الرحل والتنقل

 ). ٬ 208 ص 65 ( ألفًا / 50 / وقد بلغ المجموع العام ألفراد الكلخور في أواسط القرن العشرين
 وك ان ج زء . وصيفية لبعض البطون واألفخاذ الداخلية في عشيرة كلخور محطات مستقرة شتوية

 هام من الكلخور الح ضري الم ستقر ال ذي خ سر أرض ه وماش يته اض طر إل ى أن ي صبح م ن الرع اة
 وفيم ا ع دا الزراع ة وتربي ة الماش ية . والخدم أو العمل في أراضي اآلخرين على أساس المحاصصة

). لطريقة اليدوية با ( اشتغلت بعض فئات العشيرة٬ عشية الحرب العالمية الثانية٬ في استخراج الفحم
 وفي أسواق البيع كان أكراد عشيرة الكلخور يجلبون٬ عدا الحبوب٬ ال صوف والجل ود والزي وت

 ف  ي ) هم دان ( إل ى الع  راق ) كرمن شاه ( وس  اهم الطري ق التج اري الم  ار م ن إي  ران . وال سجاد وغيره ا
 . االنهيار االقتصادي الطبيعي العيني وجذب أكراد الكلخور إلى عالقات تجارية

 أدت الت  ضييقات الكبي  رة م  ن جان  ب كب  ار م  وظفي رض  ا ش  اه والع  داوات الع  شائرية والظل  م ال  ذي
 نهائي ًا وبع د الح رب العالمي ة الثاني ة . اض ي٬ أدت إل ى إف الس فالح ي الكلخ ور سببه كبار مالكي األر

 ). 1946 / 9 / 238 ٬ 28 ( صار وضعهم قاسيًا للغاية
 . الكلخوز األكثر شهرة من قادة عشائر ) 62 ( كان داوود خان وعباس خان

 رفي الج  زء الغرب  ي م  ن إقل  يم كرمن  شاه الك  رد المنتم  ون إل  ى كونفدرالي  ة ك  اف يع  يش ف  ي منطق  ة
 وقد تقلص عددهم الحقًا وبلغ في نهاية سبعينات القرن العشرين قرابة الخمسة آالف أسرة . الكوراني

 ). 1139 ص ٬ 2 ٬ المجلد 166 ( ألف شخص / 30 / أو
 اني إل  ى ال  شمال م  ن الطري  ق الرئي  سي م  ن كرمن  شاه إل  ى الح  دود تمت  د أراض  ي ع  شائر الك  ور

 ومق ر الك ورانيين الرئي سي ه و مدين ة ك افر . اإليرانية بما فيها سفوح جب ال ك وخي ـ ش اخان دي الخو
 راف  د س   يروان ( ك   م إل  ى الغ  رب م   ن كرمن  شاه ف  ي وادي نه   ر زمك  ان / 60 / الواقع  ة عل  ى م  سافة

 ). الجنوبي
 كونفدرالي  ة الغ  وراني م  زارعين م  ستقرين رغ  م أنه  م عل  ى امت  داد يعتب  ر الك  رد المن  ضمون إل  ى

 ف ي الق رن ع شر ق دموا إل ى الج يش اإليران ي ( فترات طويلة ك انوا يفتخ رون أي ضًا ب صفاتهم القتالي ة
 ). 114 . ٬ ص ٬ 2 المجلد 166 ) ( فصيًال من ألفي محارب

 ـ وظل  ت ك  ذلك ف ) غ  وران " ( ك  وران " ظل  ت ض  يعة  ـ ك  ُوران  ي اللهج  ات ف  ي ض  يعتها العريق  ة
 وق د ). راكب و الثي ران ( وقبل ذلك بفترة طويلة كانت الكلمة على األرجح ـ غف ـ بارا ـ ك ان . الكردية

له صلة بمناطق ساحل قزوين٬ وبالتالي ينبغي " كوران " عبر بعض األفراد عن رأي مفاده أن تعبير
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 ورس كي٬ انتق ل ه ذا وكم ا يفت رض فالديميرمين . البحث عن أصل العشيرة األولى حوالي بحر قزوين
 ومنه ا ب دأت هج رة الك ورانيين األوائ ل إل ى الجن وب " أرميني ا الكالس يكية " الشعب إلى الغرب٬ إلى

 وف ي وق ت الح ق قط ن ه ذه المن اطق٬ أي ضًا٬ . حيث استقروا في كل األرجاء الجنوبية من زغ روس
 الكردي  ة " لمركزي  ة ا " إال أن لغ  ة الك  وراني ترك  ت أثره  ا وب  صمتها ف  ي اللغ  ة ) م  ن ال  شمال ( الك  رد

 ). 1139 ص ٬ 2 ٬ المجلد 166 (
 كم  ا ن  رى ل  م ي  درج فالديمي  ر مينورس  كي الك  ورانيين ف  ي إط  ار الك  رد رغ  م أن جمي  ع الب  احثين

 ٬ 1 ٬ المجل         د 7 ( اإلس         الميين٬ ح         سب كالم         ه٬ وبم         ن ف         يهم ش         رف خ         ان تلي         سي
 . يذكرون الكورانيين على أساس إنهم أكراد ) 121٬146٬344٬364٬483 ص

 ساسًا٬ من أن اللهجة الكوراني ة كم ا ل و ل م يك ن ل ديها س مات أساس ية تن سحب عل ى أ ٬ فهو ينطلق
 فه و . اللغة الكردية٬ غير أنه يذكر أن الكثي ر م ن الك رد ك انوا ق د ان ضموا إل ى كونفدرالي ة الكوراني ة

 من وجهة النظر السوسيولوجية ثمة أهمية تحظى بها حقيقة أن االتحاد الكوراني ي ضم ع ددًا :" يكتب
 ). ٬ 79 ص 200 " ( العشائر المكونة من كورانيين حقيقيين٬ والبقية ببساطة من الكرد الجنوبيين من

 تبع د ) زازا ( يتكلم أكراد أفروم ان ال زازا بلغ ة ش بيهة للغاي ة بالكوراني ة علم ًا أن أراض ي الظاظ ا
 ويؤك  د بع ض المخت  صين م  ن ال سوفييت وغي  رهم م  ن . مئ ات الكيل  ومترات ع  ن أراض ي الك  ورانيين

 أن الكورانية هي إحدى لهج ات ) 86٬114٬118٬143 ( جانب في الشؤون الكردية األ
 ولكن . وهذه اللهجة٬ ولعدد من األسباب٬ ابتعدت كثيرًا عن اللهجات الكردية األخرى . اللغة الكردية

 اللهج ات وب شكل ع ام٬ . لهذا السبب بالذات سيكون من غي ر ال صائب اعتب ار الك ورانيين غي ر أك راد
 الكردية مبعثرة ومتفرقة مثلما هي العشائر الكردية٬ وليس من الم ستغرب أن ال يفه م أك راد الع شائر

 . المختلفة بعضهم بعضًا في بعض األحيان
 كما ورد سابقًا يمتلك األكراد الكورانون شعرهم الغزلي ـ الع اطفي . الكورانية اتحاد عشائري هام

 والع شائر . مينورسكي لدى الكورانيين معتقدات له ا أهميته ا أي ضًا وكما ذكر . والملحمي الخاص بهم
 في ). ٬ 79ص 200 ( التي تربطهم بهم أواصر القربى يعملون في الحقول والبساتين على مستوى جيد

 محاولت   ه تحدي   د أص   ل الك   ورانيين ومن   شئهم وج   د فالديمي   ر مينورس   كي ف   ي أعم   ال الم   ؤرخين
 ال ضيعة العريق ة لت سميتهم ـ ) سعودي٬ اب ن الفقي ه٬ اب ن األثي ر ابن خرداذب ه٬ الم ( والجغرافيين العرب

 إض  افة إل  ى ه  ذا ي  ذكر الباح  ث أن الم  ؤرخين والب  احثين الع  رب كم  ا ل  و ك  انوا٬ وقت  ذاك ق  د . جباري  ك
 ويسجل فالديمير مينورس كي أن عل م أص ل إقل يم كرمن شاه يحم ل آث ارًا . ميزوا الكرد عن الكورانيين
 ). 63 ( شكلت السند الرئيسي للساللة الكردية حسن فايخ من تسمية هذه العشيرة التي

 مجموعة أخرى من الكرد تقطن إلى ال شمال م ن نه ر ال زاب الكبي ر ال ذي " كوران " تحمل تسمية
 وخالف ًا " الع شائر ال سبع " وه ذه المجموع ة توحّ د س بع ع شائر ي سمونها . التقى هن اك م ع نه ر الخ زر

 ائر باللهج  ة الجنوبي  ة أو الك  وراني م  ن اللغ  ة الكردي  ة٬ للع  شائر الكردي  ة المج  اورة تتح  دث ه  ذه الع  ش
 . وعلى ما يبدو قدموا إلى هنا من مناطق كرمنشاه وخانقين

 والممت د إل ى الغ رب م ن . وأما ما يخص العشيرة السنجابية فهي تشغل وادي ماخيد شت الخصب
 ي  ار ع  ام وك  ان المجل  س اإليران  ي ق  د ثب  ت ح  دود مراع  ي الع  شيرة ف  ي أ ). ٬ 81 ص 168 ( كرمن  شاه
 آالف / 3 / أن ع دد ع شيرة س نجابه الكردي ة يبل غ 1915 وتفيد معطيات عام ). ٬ 210 ص 65 ( 1914
 وك  ان ع  ددهم ع  شية الح  رب العالمي  ة ). ٬ 172 االص  دار الث  اني٬ ص 11 ) ( أل  ف ش  خص 30 ( أس  رة

 ). ٬ 113 ص 118 ( آالف 10 أي 1944 الثانية تقريبًا كما كان في عام
 الناطق  ة بلهج  ات مختلف  ة والقاطن  ة٬ ) تي  ره ( د الع  شائر ت  شكلت ع  شيرة س  نجابة عل  ى أس  اس توحي

 ويب ين تنظ يم الع شيرة بوض وح أن الك رد أج ازوا توحي د ع  شائر . ) 64 ( أساس ًا٬ ف ي إي ران     والع راق
 . متباينة انهار٬ فيما بعد نتيجة ألسباب مختلفة

 ج  ع ك  ان تحط  م الع  شيرة ال  صغيرة وانتق  ال بع  ض اتح  ادات الع  شائر ال  صغيرة إل  ى أخ  رى وترا
 العشيرة إلى مستوى العشيرة الصغيرة٬ كل ه ذا ه و م ن التغي رات الكيفي ة الت ي رافق ت عملي ة تق سيم

 وف ي أس اس التغي ر كان ت تل ك األس باب االقت صادية الت ي . الكرد إلى حضر مستقرين ورّحل متنقل ين
 ها يج ري نتيج ة ومع ذلك٬ غالبًا ما كان تحطم هذه العشيرة أو تلك أو إفالس . ورد الحديث عنها سابقًا
 أوص  ل أك  راد ع شائر الكلخ  ور والك  وران واألفروم  ان 1917 فم  ثًال ف ي ع  ام . لت دخل ق  وى خارجي  ة

أوص  لوا ض  ياع ع  شائر س  نجابه وض  ياع كردي  ة أخ  رى تعاون  ت م  ع الت  رك واأللم  ان إل  ى حال  ة م  ن
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 وك   ان االحتم   ال الكبي   ر اآلخ   ر النهي   ار الع   شائر ه   و تل   ك الح   روب ). ٬ 38ص 105 ( اإلف   الس
 وهك ذا . وكلما ازداد تفتت العشيرة يتقلص ثراؤها أكثر ف أكثر . العشائرية أو سياسة الحكومة الرجعية

 أل  ف رأس غ  نم٬ ولغاي  ة ع  ام / 300 / ك  ان األك  راد ال  سنجابيون يملك  ون بع  د الح  رب العالمي  ة األول  ى
 ). ٬ 118 ص 118 ( انخفض هذا الرقم إلى النصف تقريبًا بسبب االنهيار التدريجي للعشيرة 1950

 فهنا ال وج ود . كانت تسود الملكيات الكبيرة في منطقة ماخيداشب التي كان يقطنها أكراد العشيرة
 وحت ى ثمانين ات الق رن . ألراضي الوقف لذا كانت تكثر أراضي الدولة والملكي ات الخاص ة ال صغيرة

 اتير التاس  ع ع  شر ك  ان خان  ات س  نجابة ه  م م  الكو األرض األساس  يون ث  م باعوه  ا إل  ى عم  داء ومخ
 ومن بين مالكي األرض الكبار ب رز . وشيوخ الضياع والقرى وهؤالء بدورهم باعوها للمالكين نقدًا

 . ورثة رشيد جاسم وبختيار ـ خان ومحمود خان وسنجابه وأسد اهللا خان وغيرعم
 . لم يكمل انتقال سنجابة إلى الحياة الحضرية المستقرة خطواته النهائية في أواسط القرن الع شرين

 كراد الع  اديون بانتق  الهم إل  ى التح  ضر الم  ستقل تحول  وا إل  ى فالح  ين إال أن م   ساحات األرض ف  األ
 ل ذا غ ادر ع دد ال ب أس . الضئيلة للغاية التي كانوا يفلحونها لم تضمن الحد األدنى من الع يش الكف اف

 . به من أفراد السنجابة القرية وانطلقوا إلى المدينة طلبًا للقوت والعيش
 م  ن أك  راد ال  سنجاب إل  ى نم  ط الحي  اة الم  ستقر % 80 ب العالمي  ة الثاني  ة انتق  ل ولك  ن بع  د الح  ر

 . الحضري وعاشوا في األساس في القرى ومارسوا الزراعة
 : العشائر واتحادات العشائر في تركيا

 الع  شائرية مبحوث  ة ب  شكل أس  وأ م  ن األخري  ات وتتعق  د دراس  ة ٬ كونف  دراليات كردس  تان الكردي  ة
االقتصادي للعشائر الكردية في المنطقة بسبب قلة الم وارد ويج وب الرح الون التركيب االجتماعي ـ

 . هذه المناطق الجبيلة كثيرًا
 يقدم الرحالة األوربيون تافرنير وشيل ومولتكيه وفيلبراهام وس اوتغايت معلوم ات س طحية للغاي ة

 ـ االقت  صادي  الت  ي ت  شمل وظل  ت المنطق  ة الداخلي  ة بوت  ان دري  ه . ع  ن ه  ذا التركي  ب االجتم  اعي
 ٬ موك  وس ٬ هي  زان٬ بيرف  اري ( الم  ساحات الواقع  ة ب  ين م  ضيق بتل  يس الجبل  ي ونه  ر ال  زاب الجب  ار

 . ظلت غير مبحوثة حتى أواسط الق رن التاس ع ع شر ) تشتاك٬ نارلي٬ كاسريك٬ نوردوس٬ بيتوشيبان
 ( وفي ونش ) 130٬131 ) ( 1863 ـ 1861 ( وج يمس ت ايلور ) 189 ) ( 1849 ( لي ارد . وفقط بع د رحل ة آ

 اغتن   ى عل   م ال   شؤون 197٬198 )( 1890 ع   ام ( ويل عل   ى وج   ه الخ   صوص س ومان ) 1883 ع   ام
 ع ن ) 176 ( وف ي الق رن الع شرين كت ب ه ارس م ان . بمعلوم ات قيم ة وثمين ة ) الكردلوجية ( الكردية

 ـ طبوغرفي ًا  س ايكس . وق دم ك ول م ن ب . حياة الكرد بعد أن زار إقليم بوتان وأص در عم ًال تاريخي ًا
 وص  فًا لحال ة األط  راف النائي  ة خ الل فت  رة م  ا بع د الح  رب العالمي  ة ) 171 ( رودن وج يمس ف ) 212 (

 ـ سوس يولوجية إال . األولى  ولكن لم تظهر المقاالت المتخص صة ع ن م سائل األص قاع النائي ة األثن و
 إل ى ) 65 ( رودول ف . خ وتيروت و ف . د . في نهاية الخمسينات بعد زيارة قام بها العالمان األلمانيان ف

 ). 176٬180٬208 ( ن كردستا
ـ  المج رى األعل ى لنه ر بوت ان ـ دري ه تع يش عل ى طرف ي ) ط وروس = تافر ( وفي تافر الشرقية  

 ـ األرت  وش وتنتم  ي إل  ى كونف  دراليات  جب  ال أرت  وش مجموع  ة م  ن الع  شائر الت  ي تحم  ل اس  مًا عام  ًا
 : العشائر التالية ٬ أرتوش

 : جيرافي
 ه ذه الفئ ة وض ع منغل ق عل ى ذات ه ب ل ت شكل الج زء ليس ل . الفئة المميزة في صفوف األرتوشيين

األكثر ثراء في عدد م ن ض ياع وق رى من اطق غوربين ار و ت شاتاك وع ادة م ا تنتم ي ع ائالت اآلغ ا
 . واآلغا األكثر شهرة هو أبو بكر أرتوش من ضيعة ميرفان في منطقة غوربينار . إليه

 يرة يقطن ون ف ي المج رى األعل ى م ن فأكراد هذه الع ش . كما تتمتع عشيرة آالن بامتيازات خاصة
 زينبار عند جبال أرتوش وفي جنوب منطقة غوربينار وهم يشكلون٬ هنا٬ عائالت حاكم ة م سيطرة٬

 . وفي اآلن ذاته جزءًا كبيرًا من السكان العاديين
 ف  ي المنطق  ة الجنوبي  ة م  ن ت  شاتاك يقط  ن أك  راد ع  شائر خل  يالن ) مقاطع  ة ( وف  ي ق  ضاء ن  ارلي
 . وهي تمثل أكثرية العائالت الفالحية ) 66 ( وخوشدان وأزدينان

 يقط ن ف ي الوق ت الحاض ر أك راد ع شائر ) ح ول كاس ريك ( وفي المنطق ة الجنوبي ة م ن غوربين ار
وهذه المنطقة والمنطقة الشمالية ـ ال شرقية م ن بيت و ش يبان س كنها ف ي . وغفدان . ) 67 ( شيدان وبيراني
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 طق ة الغربي ة بيتوش  يباب ع اش أك راد ع  شيرة وف  ي المن . وق ت م ن األوق ات أك  راد ع شيرة ممخ وران
 وم  ن ب  ين ) 68 ( وف  ي منطق  ة ب  شكاال س  كنت ع  شيرتا ش  رف خ  ان وميرزيك  ان الكرديت  ان . ايفيك  ان

 وكم ا ه  ي . الع شائر الم ذكورة ف  ي إقل يم أرت  وش يع يش الكثي  ر م ن الك  رد غي ر المتح  دين ف ي ع  شائر
 ولك ن هن اك م ن ي رى . حدي د ع دهم ومن ال صعب ت . الكرمانج ٬ الحال في العراق يسمونهم٬ ببساطة
 ـ أض يان وش  كريان . أنه م ي شكلون  ن صف ال  سكان الك رد  ف ي إقل  يم ) 69 ) ( أو ش كر ( تقط ن ع شيرتا

 ـ دي ره ) خوش ير ( بيرف اري  ه ذا ويمك ن م صادفة األض يان وال شكر ف ي . وموك وس ف ي وس ط بوت ان
 ري  ة وتعتب  ر عائل  ة جمي  ع ق  رى وض  ياع بيرف  اي تقريب  ًا علم  ًا أن حص  صهم متباين  ة م  ن قري  ة إل  ى ق

 وف  ي نهاي  ة خم  سينات الق  رن . ولفئ  ة األض  يان آغ  ا م  شترك . المخت  ار ه  ي األق  وى وه  ي الم  سيطرة
 وخالف  ًا لألض  يانيين ل  يس ل  دى . الع  شرين ك  ان أم  ين آغ  ا ه  و الم  سيطر ال  ذي ع  اش ف  ي بيرف  اري

 . الشكريين آغا واحد يتمتع بهيبة معترف بها
 وس ف ي بع ض الق رى وال ضياع أك راد ع شيرة خمن ي ـ ويقطن في األودية الشرقية من إقليم موك

 يت وزع ع دد م ن الع شائر . كما أن األضيانيين يعتب رون إقل يم ه ذه الع شائر ال ثالث ملك ًا له م . ايشادي
 المستقرة األخرى حول وب ين جماع ات كبي رة م ن األرتوش يين م ن جه ة واألض يانيين ـ ال شكيريين ـ

 ـ ديره ( وتنتمي إليها الكاريسان . من جهة أخرى  ف ي الج زء ( وجيلي ا ) في المجرى األسفل من بوتان
 والغوي  ان ال  ذين يقط ن ج  زء م  نهم ف ي المنطق  ة الغربي  ة م ن بيت  و ش  يباب ) األوس ط م  ن منطق ة آروخ

 . والجزء اآلخر في المنطقة الشرقية من شيرناك
ف ي ويعيش في جنوب منطق ة بيت و ش يباب ب القرب م ن الح دود العراقي ة أك راد ع شيرة كاش ور٬ و

 ـ يع يش أك راد ع شيرة بيني اني٬ وأم ا ف ي إقل يم خوش اب في سكن أف  راد  المنطق ة الجنوبي ة م ن ب شكاله
 ) خوش اب س و ( وغير بعيدة عن غور بينار ف ي المج رى األس فل م ن . عشيرتي الشمزيكان ومحمدي

 . ) 70 ( ) عشيرة أدمانك ـ ) وان ( تقطن عشيرة عثمان بك الكردية٬ وإلى الشمال الشرقي من
 ض احية ( أك راد ع شيرة ش يفان ف ي األراض ي ب ين أرتي سيش ووان٬ وإل ى ال شرق م ن وان يسكن
ـ   ع شائر مي  ران وبك ور وحي  دري ) اوزالف ا  وف ي ال  شمال الغرب ي م  ن وان عن د خوت  اب وغوربين  ار . 

 . الذين حسب الزعيم٬ يتكلمون التركية ) خوارسان ( وغوريسين ) 71 ( يعيش أكراد بيوريوكيو
 ي رة ف ي ك ل ص يف م ن مراع ي الجب ال العالي ة م ن ط وروس ال شرقية٬ تظهر عشائر الرح ل الكث
 بي  د أن م  راعيهم وط  رق ت  نقالتهم مح  ددة بدق  ة ". م  وطن اس  تقرارهم " ال  ذين ي  ستحيل التع  رف إل  ى

 وف ي ه ذه األرض . فكل قبيلة لها أراضيها المتركزة حول مراعي بطون أخرى من العشيرة . متناهية
 عائل ة 100 ـ 30 ل مجموعة مغلقة أو مجموعتين تضم ك ل منه ا ينصب أفراد القبيلة خيامهم على شك

 والمراع ي ال صيفية ه ي األعل ى ت الًل ). الخيام أو اليورطا وتعني م ساكن الرحّ ل ف ي آس يا الوس طى (
 كما ورد آنفًا٬ لكل عشيرة أو فرع مراع محددة٬ ربيعي ة وص يفية عل ى ال سفوح وف ي البل دان . وجباًال

 . صقة بالجبال حيث ينقسمون إلى عائالت ويقضون الشتاء لقاء أجرة الرع ي التقليدية في األقاليم الملت
 ـ آم و : مكون ة م ن ث الث قبائ ل ( غارس ان : وم ن الع شائر الت ي ت ؤم ه ذه األم اكن ينبغ ي ذك ر  ش اهين

 قبيل  ة محم  د أفن  دي ومخت  ار ص  بري ومخت  ار ح  سام وعل  ي بوفي  ان ( وباتاف  ات ). وخ  ابيش وص  وران
 ـ ( وداوري  ان وديودي  وران وتاي  ان ) 72 ( وعل  ي خ  سيان ومحم  د دوغي  ل  ـ رش  يت وتاي  ان  قبيل  ة تاي  ان

 ع شيرة م سيحية م ن الرح ل وت ؤمن بمعتق دات ال روم الكاثولي ك ولك ن ( وأرمين ي ف ارتو ) 73 ( ) كرف ان
 قبيل ة ب وطي ( وكيت سان ) قبيل ة كيت اي واي سبيرتي ( وموزاري شان وس يفيكان ) لغتها هي اللغ ة الكردي ة

 وهناك ). ي عرب واألفندي كاسباش وأحمد كرفال وكيتاسان ـ شمز وخليل وغوري وفقر وعمر وعل
 غرب بيتوشيباب٬ الت ي تنتم ي إل ى ع شيرة ) يايل ( قبيلة رحل تنتقل كل صيف من منطقة سيزرية في

 خ  اركي المعروف  ة جي  دًا أو الت  ي أض  اع ج  زء كبي  ر منه  ا أي  ة ص  لة م  ع المراع  ي الجبلي  ة بع  د تعي  ين
 خوتيرود العشائر الكردي ة . ويقسم ف ). اعي الجبلية الصيفية في القرم اليايال هي تسمية المر ( الحدود

 المق صود هن ا ( إل ى أش باه رحّ ل أو فالح ي الي ايال ) من حيث أوضاعهم االقتصادي ( المذكورة أعاله
 وي ورد ع ددًا م ن اإلثبات ات والحج ج ". الرح ل ال صرف " و ) تعاظم العانصر المركبة الفالحية عن دهم

 أوًال التناقض بين البدوي المتنقل الراح ل وال ساكن الح ضري الم ستقر مج سد : م في صالح هذا التقسي
 بجالء عند الكرد ال سيما في مجاالت المهنة والحرفة التي يمكن إبدالها أكثر مما هو في مجال الهيئة

 " في االحتقار المتبادل والصارم للط رفين " وهذا التعارض٬ حسب كالمه معبر عنه . المعيشة الثابتة
اني  ًا الع  شائر الت  ي ت  سمى ع  شائر الرح  ل ال ت  زال إل  ى اآلن تحم  ل ك  ل عالم  ات نم  ط الحي  اة الجبيل  ة ث
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 الع  يش ف  ي اليورط  ا ط  وال ال  سنة والرحْ  ل ال  دوري م  ن الجب  ال إل  ى ت  الل ال  سفوح الجبلي  ة : المتنقل  ة
 ن ملكي ة والماش ية ه ي ال شغل الوحي د إذا م ا أخ ذنا بالح سبا . وبالعكس ضمن إطار العشيرة أو القبيل ة

 . األراضي النادرة للغاية
 وع  ادة ال يخ  رج . وخالف  ًا للرحّ  ل ف  إن أش  باه الرح  ل جميع  ًا م  شدودون إل  ى ق  رى وض  ياع معين  ة

 وتتح دد ). ك م 20 و 5 تبلغ المسافة عن الي ايال م ا ب ين ( تحركهم وتنقلهم الصيفي خارج حدود أراضيهم
 3 / 2 لري التي ين اط به ا ال دور الرئي سي اإلقامة في اليايالت من حيث الزمن وفقًا لمتطلبات أعمال ا

 رودول ف ـ ع شائر . ويقسم أثنوغرافي ألماني آخر ـ ف ). مجموع الدخل تقدمه الزراعة لهم 4 / 3 إلى
 ت شتغل " وفئ ة ) ت شتغل ف ي الزراع ة ب شكل رئي سي " م ن حي ث نم ط الحي اة إل ى فئ ة ) طوروس ( تافر

 بوبيك عشية الحرب العالمية الثاني ة . وأكد الشيء ذاته ج ). ٬ 153ص 208 " ( بالزراعة كشكل مساعد
 الذي ميز الفالحين المشتغلين على األغلب في األراضي غير المروية على ال سفوح ) ٬ 224ص 155 (

 بوبي  ك أن . وأك  د ج . وتربي  ة الحي  وان ع  ن الفالح  ين الم  شتغلين ف  ي الزراع  ة ف  ي األراض  ي المروي  ة
 . امكانات الفالحين اإلنتاجية تعتمد على ظروف الطبيعة

 خ وتيروغ ال ذي ذك ر أن الجب ال فيه ا . اعدت مالحظات بوبيك في توسيع وإكمال إطار مواطن ه س
 ي ره٬ وك ذلك ف ي العديد من األودية ذوات المساحات غير المروية٬ مثًال في إقل يم بيرف اري أودستا ـ د

 ا س إلى الشمال من جبال آرتوش وهذا م ا تت سم ب ه خاص ة المنطق ة الجنوبي ة م ن تفري د إقليم نوردوك
 بوديانه  ا الواس  عة ) ـ المت  رجم 1783 ت  سمية ش  به جزي  رة الق  رم بع  د ض  مها إل  ى روس  يا ف  ي ع  ام (

 وتضاريسها المنح درة بت درج وحي ث م ن الممك ن٬ م ثًال ف ي إقل يم س يرته ممارس ة الزراع ة دون أي
 . ) 74 ( ري اصطناعي

 وغي  ر وبن  اء علي  ه إن االخ  تالف ال  ذي ي  سجله رودول  وف وعلم  اء آخ  رون ب  ين األرض المروي  ة
 والهيدرولوجي ة ) عل م وص ف الجب ال وال سهول ( المروية إنما يفسر بوجود المقدمات االوروجغرافية

 ففي الحديث مع خ وتيروت ذك ر س كان ق رى وض ياع عدي دة إل ى الغ رب م ن ت شاتاك . المتباينة بشدة
 ه وفي نارلي أن عدد الماش ية ف ي القري ة يعتم د عل ى ع دد المراع ي أي عل ى أي م دى ت صل ق وة ه ذ

 وغالبًا ما تبدل يايالت عديدة مالكيها٬ وكما هي الحال في ال سابق٬ تح دث النزاع ات . العشيرة أو تلك
 وت ضطر الع شيرة المهزوم ة ). 75 ( بين العشائر بسبب المراعي لدرجة أنه تصل إلى العداء الدموي

 شائر وه  ذا ين  سحب٬ أي  ضًا٬ عل  ى الق  رى وعل  ى مجموع  ات ع . إل  ى االنهم  اك األن  شط ف  ي الزراع  ة
 . ومن ينهزم أو يفقر فهو أول من يخسر ماشيته وحقه في اليايال . القرى

 تجري عملية اجتماعية أخرى٬ وبالذات بصدد مراع ي الرح ل الت ي تنتق ل أكث ر ف أكثر إل ى ملكي ة
 للقرى والضياع الحضرية المستقرة أو للعشائر علمًا أن ك ل ه ذا يح دث٬ ف ي األس اس ب سبب الت دخل

 والعديد من الع شائر الرح ل رغب ة منه ا ) 67 ( تركية التي تدعم الحضريين المستقرين من قبل اإلدارة ال
 . في الحفاظ على اليايالت القديمة وتفصح عن الرغبة في حياة التحضر واالستقرار في المكان

تبدو العالقات االجتماعية في كردستان التركية بين الفئات والجماع ات األثني ة والديني ة المختلف ة
 ة للغاي  ة إذ حت  ى الح  رب العالمي  ة األول  ى كان  ت تباين  ات المجتم  ع الموح  دة م  ن ناحي  ة األب مت  شابك

 . في الزراعة ) بما فيها عائلة اآلغا ( وتشتغل جميع األسر تقريبًا ). أصالة أو وهمية (
 ثم  ة ف  وارق هام  ة م  ن حي  ث الملكي  ة ف  ي أوس  اط العالئ  الت الكردي  ة إذ ي  تم ت  سجيل االنتم  اء إل  ى

 . ولكن اإلباء المميز يشكل حقيق ة االنتم اء إل ى الع شيرة ب شكل ع ام . تجابه مع األخيرة عشيرة معينة ت
 ـ ديره عند الخل يالن وايزدين ان ونافوش دان وآالن٬ واألكث ر ج الء  ويتجلى هذا خاصة في إقليم دستو

 . عند عشائر الرحل
 الع شائر ف ي إقل يم ورد أعاله في الفصل المكرس للتنظيم االجتماعي السياسي للكرد العراقيين أن

 ال  سليمانية منظم  ة تنظيم  ًا ص  ارمًا يق  وم عل  ى ال  زواج ال  داخلي م  ع ظه  ور اتج  اه نح  و االنق  سام إل  ى
 وتفي  د معطي ات خ وتيروغ أن الوض  ع ف ي كردس تان تركي  ا٬ الس يما ل دى ع  شائر . مجموع ات مج زأة

 ف ضًال ع ن ه ذا ثم ة . األرتوش هو نفسه من حيث المبدأ٬ وعلى أقل تقدير بالن سبة إل ى ن واة الع شيرة
 داخ ل الع شائر الت ي تب دو موح دة وه ي تح ت قب ضة اآلغ ا أو ه ي م ستمرة بف ضل عوام ل اقت صادية

 واليزال ون . محلية بعض األفراد وع ائالت كامل ة م ن أص ل آخ ر بلغ ت ش أوًا م ن الرف اه االقت صادي
أن الت  اريخ المحل  ي إال ". غي  ر الحقيقي  ين " و " الحقيق  ين " يمي  زون الخل  يالن واالزدين  ان وم  ا إل  ى ذل  ك
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 أي ضَا٬ ل يس به ذه ال صرامة مثلم ا ٬ والزواج داخل الع شيرة . الثري باألحداث يمحو بسرعة الفوارق
 . هو عند أكراد السليمانية

 تعتب  ر . وآالن ي ) جي روان ( ثم ة اهتم ام خ اص ينبغ  ي أن يع ار لع شيرتين أرتوش يتين هم  ا جيراف ي
وخالف ًا لع شيرة اآلالن٬ . اوات ع شائر أرتوش ية أخ رى عشيرة نبيلة يتم من ممثليه انتق اء أغ " األولى

 وليس من الواض ح . الوجود لعشيرة جيرافي في أي مكان في هيئة جماعة فالحية منغلقة على نفسها
 ولك ن كم ا ذك ر ليم ان ـ هاوب ت إنه م . ما إذا كانت عشيرة جيرافي لها طابع العشيرة م ن ناحي ة األب

 والينف  ي خ  وتيروغ ). ٬ 70 ص ٬ 2 الج زء 91 ( المي ة األول  ى ذوو وزن سياس ي كبي  ر قبي ل الح  رب الع
 ). 77 ( منشأهم من آغاوات أرتشوس األكثر نفوذًا والذين كانوا يملكون كسريك ونوردوس وميرفان

 وأما ما يتعلق بعشيرة اآلالن فالمعطيات عن ع ائالتهم الحاكم ة متناق ضة ل ذا م ن ال صعب تف سير
 . المركز الرفيع الذي تحتله العشيرة

 لما هي الحال في ممتلكات الكونف دراليات العراقي ة الع شائرية يع يش ك رد آخ رون كثي رون ف ي مث
 وي شكل الكرم انج ج زءًا كبي رًا . أراضي العشائر األرتوشية وينظر الك رد الع شائريون إل يهم باحتق ار

 وم ن وق ت آلخ ر يح دث ان صهار مع ين إذ يح س الكرم انج أنه م أرتوش يون ويطلق ون . من الفالحين
 بيد أن هذه العملية تنكبح ب سبب النف وذ الترك ي المتع اظم ال ذي بف ضله تفق د . أنفسهم هذه التسمية على

 المن افع المهيوب  ة المترابط  ة باالنتم  اء إل  ى الع  شيرة٬ تفق  د ت  دريجيًا جاذبيته  ا وتنمح  ي الف  وارق القبلي  ة
 . أكثر فأكثر

 ـ ه  ي الفئ  ة الفالحي  ة األساس  ية واألدن ى  ل  يم ت  شاتاك٬ وجزئي  ًا ف  ي إقليم  ي ت  سكن ف  ي إق . الكرم انج
 وف ي . وهناك فئة قليلة من أفراد جيراف ي ت سيطر س يطرة ن سبية ف ي إقل يم ت شاتاك . كسريك ونوردوز

 والعشائر األرتوشية المختلفة القاطنة هن اك ت شكل . إقليمي كسريك ونوردوز تأثير األخيرة أقل بكثير
 . فئة فالحية هامة

 هات  ان الع  شيرتان . شكير ف  ي إقليم  ي بيرف  اري وموك  وس ت  سيطر ع  شيرتان هم  ا األض  يان وال
 ممثلت  ان تقريب  ًا ف  ي ك  ل قري  ة وض  عية وتقالي  د التن  افس ب  ين الع  شيرتين ق  ائم من  ذ األزل وي  ؤدي إل  ى

 وهك  ذا٬ ف  ي . ويمك  ن االنتم  اء إل  ى ه  ذه المجموع  ة أو تل  ك أن يتب  دل . ج  داالت وح  االت ث  أر دموي  ة
 وت رتبط انتق  االت . انيين ي بيرف اريين ال  شكريين إل ى األض س بعينات الق  رن الع شرين انتق  ل ج زء م  ن ال

 بع  ض الع  ائالت إل  ى ع  شيرة أخ  رى٬ ع  ادة٬ بالج  داالت والنزاع  ات المحلي  ة وبتحرك  ات م  ن جان  ب
 يحظ ى األض يان ) ثمانينات القرن العشرين أي عن دما ص در الكت اب ( وفي الوقت الحاضر . السلطات

 ارنة مع الشكريين ويتحلون ب شعور ق وى م ن ال تالحم في أكثرية القرى والضياع ببعض التفوق بالمق
 . القائم على أساس شخصية الزعيم أمين آغا قائد انتفاضات العشرينات

 وهك ذا ثم ة . تفقد التقاليد العشائرية أهميتها في أرجاء اإلقليم النائية التي يتنطح األضيان لزعامتها
 اشني وأشادي الت ي ل يس ل ديها آغ ا ثالث عشائر صغيرة في الجزء الشرقي من موكوس هي آمو وخ

 إنه م يع زون انتم اءهم إل ى األض يان وأحيان ًا ي سمون . وهي تنظر إلى االنتماء العشائري كتقليد سائر
 أو ( ويمكن مصادفة مثل هذه العشائر الصغيرة الت ي يخب و ل ديها ال وعي الع شائري . أنفسهم الكرمانج

 ومن ذ فت رة قريب ة توح دوا وبرئاس ة . يرف اري ذاته ا في أماكن أخرى أيضًا ف ي ب ) يأخذ تقاليد األضيان
 أما الشكيريون فليس لديهم آغا مشترك وظهروا منذ فت رة غي ر بعي دة ن سبًا . زعيم في اتحاد لألضيان
 . بالمقاونة مع األضيان

 غالبًا ما تتشكل داخل العشائر الحضرية المستقرة تكتالت متجابهة بحيث ي ؤدي الن زاع ف ي نهاي ة
 تبرز بشكل أبسط نسبيًا العالقات االجتماعية داخل . ) 78 ( صل جزء من العشيرة عن الكل المطاف إلى ف
 فهذه العشائر تتراوح عادة بين مئات وعدة آالف م ن األش خاص وتت شعب ). الرحل ( العشائر المتنقلة

 م ا ب ين ( وف ي وح دات اقت صادية . مجموعات مستقلة تسكن اليورطات ف ي أغل ب األحي ان ( إلى قبائل
 وف ي بع ض . أو يظ ل ك ذلك ) إل ى اس م اآلغ ا الجدي د ( وكثيرًا م ا يتب دل اس م القبيل ة ) يورطا 100 و 30

 تتح ول ع اجًال أم آج ًال ) وحدات يورطوي ة ( األحيان تنقسم هذه القبائل٬ أيضًا إلى مجموعات منفصلة
 د قبائ ل حي ث ل م يع د كافي ًا تزاي د ع د ( يعود مثل هذا التفتت٬ جزئي ًا٬ إل ى أس باب اقت صادية . إلى قبيلة

 وتعت   رف ه   ذه المجموع   ات الفرعي   ة ف   ي ). ص   دامات داخلي   ة ( وجزئي   ًا سياس   ية ) الي   ايال الواح   دة
وفي بعض األحيان العائلة األكبر تأثيرًا  ونف وذًا تعتب ر نف سها . اليورطات٬ أحيانًا٬ بآغا القبيلة األولية
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 المرؤوس  ية التنظيمي  ة وله  ذا ال  سبب م  ن ال  صعوبة بمك  ان تحدي  د . آغ  ا األس  رة وجماعت  ه ه  ي القبيل  ة
 . وبشكل عام االنتماء إلى العشيرة أو القبيلة ثابت ال يتغير عند المتنقلين الرحل ) التابعية (

 أن جم اعتهم ظه رت ع ن طري ق التوح د ) فرع من فروع عشيرة حبش ( يؤكد أفراد قبيلة كرسان
 مجموع  ة " لي  ست وه  ذا م  ا يؤك  ده االفت  راض ب  أن الع  شيرة المتنقل  ة ) 79 ( الط  وعي ل  بعض الع  ائالت

 . كم  ا أن انق سام الع شائر ألس باب اقت صادية أدى إل ى تفتته  ا . ب ارد . كم ا فهمه ا ف " ض من الخ ط الع ام
 حت  ى الح  رب العالمي  ة األول  ى بينم  ا ف  ي ) الرحْ  ل ( وهك  ذا الباتوف  انيون يؤك  دون أنه  م مارس  وا التنق  ل

 . الوقت الحاضر ال تخص هذه الممارسة إال القبائل الست المذكورة
 يم ارس الرح ل من ذ ع شرات ال سنين ب ل يع يش ف ي ) البوت ان ( ج زء كبي ر م ن الباتوف انيين لم يع د

 ويؤكد أحم د قاس م ديمي ر أن ج زءًا ي سيرًا م ن البوط ان . قرية وفي السفوح في منطقة الجزيرة / 20 /
 ومن ضمنهم قسم كبير من الرّحل هم بوطان حقيقيون أما الباقون فقد امتزجوا به م وقل ة قليل ة تت ذكر

 إن ص  لة المتنقل  ين الرح  ل بالبوط  ان الح  ضر الم  ستقريين وثيق  ة ن  سبيًا إذ أن أراض  ي ال  ضياع . ل  ك ذ
 وثم  ة ص  الت قراب  ة وثيق  ة واتفاق  ات ح  ول . والق  رى ه  ي م  راع ش  توية للج  زء المتنق  ل م  ن الع  شيرة

 . ة االقتصادية المتبادلة بين الجزئين المتنقل والحضري د المساع
 م الع  شيرة ت  تحطم٬ ب  صورة طبيعي  ة أكث  ر ف  أكثر ال  صالت وكلم  ا ط  ال ال  زمن ال  ذي يل  ي انق  سا

 وص ارت اعتيادي ة تل ك األوض اع عن دما يحي ا ج زء م ن . والعالقات ويتعم ق٬ أحيان ًا ب إغالق الح دود
 العشيرة حي اة الح ضر وفق ط ف ي ال صيف يق ضي الوق ت ف ي اليورط ا ب القرب م ن ال ضيعة٬ والج زء

 وكن ا ق د تح دثنا ب شيء م ن التف صيل . ة س نة األخي رة اآلخر يستقر في المراعي القديمة وذلك في المئ
 . عن هذه النقطة عندما تناولنا التركيب االجتماعي ـ السياسي ألكراد العراق
 م س ايكس . تورد عند ب . ال ينفي خوتيروغ امكانية أن ينقلب الموضوع المبحوث رأسًا على عقب
 ). ٬ 32ص 179 ( وتيروغ الع   شائر الح   ضرية الم   ستقرة الت   ي ص   ارت متنقل   ة ح   سب معلوم   ات خ

 الميرانيون الذين كانوا في وقت مضى من عشائر طوروس الجبابرة المتنقل ة ق د انقطع وا ف ي الوق ت
 فه  م يعي  شون٬ إل  ى ح  د م  ا٬ حي  اة ح  ضرية م  ستقرة ف  وق األرض . الحاض  ر ع  ن م  راعيهم ال  صيفية

 ح له م كال  سابق بي د أنه م طلب  وا ف ي س بعينات الق  رن الع شرين م ن ال سلطات التركي  ة ال سما . ال سورية
 وكان بعض شيوخ وكهول األضياع قد أعلم وا خ وتيروغ أنه م . السفر إلى مراعي طوروس الشاهقة

 . في أثناء الحرب العالمية الثانية تركوا القرى لعدة سنوات وعاش وا م ع الماش ية ف ي الجب ال وال سهب
 . تؤكد الحقائق صحة افتراضات خوتيروغ

 في تحديد وضع اآلغا الحقيق ي ف ي الع شيرة الكردي ة ف ي يشعر بعض الباحثين بالصعوبة الشاهقة
 فمن جهة خسر أهميته األول ى ب سبب . ويتحدد وضع اآلغا هنا باتجاهين متعارضين . كردستان تركيا

 وم ن جه ة أخ رى نم ا ت أثيره ونف وذه نظ رًا ألن ه ي تم اختي ار . تدخل الهيئ ات اإلداري ة المحلي ة ال دائب
 . ب المختار في قرى وضياع عديدة اآلغا نفسه أو أحد أقاربه لمنص

 أفقد تشريع الجمهورية التركية اآلغ ا تل ك الق وة ال سابقة الت ي كان ت تق وم عل ى ال سلطة الع سكرية
 والهيمن   ة عل   ى أف   راد الع   شيرة والح   ق ف   ي الغرام   ات والتعوي   ضات م   ن الفالح   ين الخاض   عين ل   ه

 القائم ة عل ى ق وة ال سالح ال  ذي وإنه ا لمح ددة قوت ه أي ضًا وس لطته عل  ى س كان ال ضيعة ). الكرم انج (
 ولكن نظرًا ألن األراضي التي كانت تابع ة للع شائر ق د تثبت ت اآلن عل ى اس م . يحظر حمله اآلن كليًا

 الزعماء الذين تحولوا إلى مالكي أراضي كبار فاآلغا لم يفقد االمكانات ذات التأثير في أهل العشيرة
 ). السيطرة االقتصادية (

 ل هذا الوضع قد ولّى في كردستان تركيا في عشرينات الق رن الع شرين خوتيروغ أن مث . يؤكد ف
 فزعم  اء ع  شائر كثي  رون يملك  ون٬ إض  افة إل  ى . بي  د أن ه  ذا ال يتط  ابق م  ع الواق  ع ) ٬ 33ص 179 (

 ال سلطة االقت صادية٬ س لطة سياس ية ب صفتهم يمثل ون ع  شائرهم ف ي هيئ ات ال سلطة وبن اء علي ه نف  وذ
 د اآلن٬ م  ن جه  ة عل  ى ثروت  ه٬ وم  ن جه  ة أخ  رى٬ عل  ى ال  سلطة اآلغ  ا ف  ي كردس  تان التركي  ة يعتم

 ال سياسية المكت  سبة بتمثيل  ه ف  ي البرلم  ان٬ م  ثًال وض  عه ك  رئيس ألس  رة كبي  رة الع  دد ت  ضمن ل  ه ن  سبة
 كبيرة من األص وات وهوي شارك ف ي ك ل الق رارات الت ي يتخ ذها ب صفته المخت ار وذل ك عل ى أس اس

 . تشريع الطوائف والمشاعات التركية
 األغا وأسرته ف ي الع شائر الم ستقرة الح ضرية يتب دل عل ى م ا يب دو إذ تأخ ذ ال سلطة تلع ب وضع

دورًا حاسمًا أكثر فأكثر وتوريث السلطة داخل األس رة يعتم د عل ى األرج ح٬ أكث ر ف أكثر٬ عل ى تل ك
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 وك   ان بم   ستطاع . المه   ارة الت   ي ي   ستطيع أح   د أف   راد األس   رة بواس   تطها اكت   ساب ال   شهرة األكب   ر
 القوية بلوغ مكان ة ذوي النف وذ ال ذي يق ود جماع ات كثي رة ويوح د جماع ات متع ددة م ن الشخصيات

 ت اريخ كردس تان غن ي باألمثل ة حي ث ك ان يت زعم الع شيرة أو . منشأ متباين ووض ع اجتم اعي متب اين
 كونفدرالي  ة الع  شائر ف  ي البداي  ة س  اللة غي  ر ذات أهمي  ة وين  ال رئي  سها لق  ب البي  ك وس  وية مع  ه ي  أتي

 وصفًا جيدًا مسألة تصفية سلطة هؤالء ) 80 ( وقد وصف مولتكه . ف الشرعي للسلطان التركي االعترا
 ولك  ن . 1840 البك وات ال ذين ك  انوا يتمتع ون باالس  تقاللية الذاتي ة م  ن قب ل الق  وات العثماني ة ف  ي ع ام

 لع دة اخضاع الكرد لفترة طويلة مسألة مستحيلة إذ من وقت آلخر يصير اآلغا المحلي الجديد زعيمًا
 . عشائر متجاورة ويشكل تكتالت جديدة باسم عشيرته

 ال يسعى اآلغا الكردي من الدرجة الدنيا إال إلى السلطة داخل عشيرته٬ وهذه ال سلطة تتعل ق كلي ًا
 بالع  شيرة وأم  ا معلوم  ات اإلدارة التركي  ة ب  أن أغ  اوات الع  شائر المتنقل  ة الكبي  رة لي  ست ل  ديهم ماش  ية

 . بات وهدايا أفراد العشيرة ال يتطابق مع الواقع خاصة بهم بل يعيشون على ه
 ثمة شخصيتان أخريان في داخل العشائر الكردية والضياع والقرى تلعبان دورًا هام ًا هم ا اإلم ام

 . والشيخ ) المال (
 وخالفًا لإلمام العربي ال يعتبر اإلمام الكردي شخصية روحية رفيعة المستوى ب ل ه و رج ل دي ن

 . مرسومة بدقة مركزه محدود ودائرة مهامه و . ي عادي ـ َمّال قرو
 مب اٍن مع دة كم ساجد هي التي فيه ا ) عادة مركز المناطق واألقاليم ( وبما أن البلدان الكبيرة وحدها

 فإنه كان م ن الممك ن مقابل ة الم ال فق ط ف ي البل دات الكبي رة ولك ن ) مبنية خصيصًا الوجود لمساجد (
 . يرافقهم رجل دين يسمي نفسه إمامًا هناك مجموعات من المتنقلين الرحل الذين

 ـ ه  و أي  ضًا شخ  صية روحي  ة إال أن  ه م  ع ذل  ك لي  ست لدي  ه التزام  ات مح  ددة مث  ل اإلم  ام  . ال  شيخ
 وه و يع رف الق رآن ع ن ظه ر قل ب ولدي ه ق درة عل ى الق راءة " ع الم دي ن " وعلىاألرجح ال شيخ ه و

 ل عدم وجود اإلمام يقوم الشيخ ب أداء وفي حا . ويقدم النصائح والمشورة ) بالتركية والعربية ( والكتابة
 ع  دا ه  ذا ه  و يع  رف العق  اقير وط  رق الع  الج وينق  ل ه  ذه المع  ارف . الف  رائض والخ  دمات الديني  ة

 في الحقيقة ينال شيئًا من الحظوة . فضًال عن هذا٬ فهو فالح أو حرفي أوغير ذلك . بالتوريث إلى ابنه
 وهن اك ف ي كردس تان ض ياع وق رى معروف  ة . بي ة بف ضل اله دايا وغالب ًا م ا يجلب ون ل ه األلب  سة األور
 وبع ض ال شيوخ معروف ون عل ى نط اق واس ع٬ ) 81 ( بصفتها مستقرًا إلقامة أسرة أو عدة أس ر لل شيوخ

 . ) 82 ( وليس الفالحون وحدهم الذين يفضلون هؤالء المطببين على  األطباء . بنجاحاتهم في التطبيب
 ب  األجرة عن د األك راد األغني  اء ف ي بع  ض كان ت بع ض األس  ر األرمني ة ت شتغل كعم  ال زراعي ين
 ووض عهم االقت صادي يك اد ال يختل ف ع ن . القرى وال ضياع الكردي ة ع شية الح رب العالمي ة األول ى

 عدا هذا كانت هناك ق رى مختلط ة كثي رة يع يش في ه الك رد . وضع الكرمانج الذين هم خارج العشائر
 كان  ت الع  شيرة الكردي  ة ملزم  ة . غ  ا الك  ردي ال  ذين ك  انوا ي  دفعون ال  ضريبة لآل ) الفالح  ون ( واألرم  ن

 ومثل هذه . بحماية أوالء األرمن العزل بل حتى أنها معنية بذلك كي تحافظ على امكانات الدفع لديهم
 . وف ي الج زء الغرب ي م ن منطق ة ت شاتاك ). موك وس ( العالقات كانت أكثر انتشارًا في القرى الجبلي ة

 وكان جميع السكان فيها ملزمين بدفع الضريبة فقط لح اكم . عدا كانت هنا قرى أرمنية بالكامل تقريبًا
 وبع ضها م ثًال . قد تساوت مع الق رى المج اورة الم سكونة بالكرم انج ٬ وبناًء عليه . األراضي المباشر

 لم تخضع للعشيرة المجاورة المستقرة بل لمتنقل ي مي ران الرح ل ال ذين ) منطقة بيرفاري ( قرية سامبا
 ع أرمني ة تمل ك أيالالته ا كم ا ك ان ف ي كردس تان ق رًى وض يا . اعي الصيف كانت قريتهم محاطة بمر

 وكان تناوب السلطة في العشائر الكردية المقابلة ال يمس األرمن أكثر مما كان يمس ) 85 ( ها الخاصة ب
 الفالحين الكرد إذ كانت السلطة تنهب هؤالء وأولئك على حد سواء ثم كان ت تبت زهم نق دًا ف ي ص الح

 وعندما يتمادى اآلغا في إساءة استعمال السلطة أو ك ان يفتق د للق درة والم ؤهالت عل ى . اآلغا الجديد
 التي يسيطر فيها فهؤالء كانوا يلجأون طلب ًا للع ودة إل ى ع شائر ) ضمن الحوزة ( حماية األرمن الذين

 . أخرى ويعيشون في ظل حمايتهم
 وه ذا ت شهد علي ه مب اني . لثقافة الكردي ة تميزت الثقافة المادية للسكان المسيحيين تمايزًا قويًا عن ا

 وأم ا م ا يخ ص طريق ة توجي ه ). 321 ـ ٬ 318ص 189 ( العبادة وغيرها من اآلثار التي أمكن اكتشافها
وحسب كالم الكرد والكلدان كان األرمن معلمين كبارًا في . االقتصاد فكان واحدًا عند هؤالء وأولئك

قطنون اآلن في القرى األرمني ة ال سابقة ينجح ون كلي ًا٬ شق أقنية الري وسواقيها إال أن الكرد الذين ي
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 كما يذكر خوتبروغ٬ في مجال منشآت الري حيث لديهم القدرة على بنائها٬ مثًال في بيرف اري أو ف ي
 ولكن واقع أن الفالحين الكرد في طوروس استخدموا منذ أزمنة بعيدة التكنيك الزراعي . دستوـ ديره

 م  ثلهم مث ل األرم ن٬ إنم ا تؤك  ده رواي ات رحال ة الق رن التاس  ع " ادية نف سه ومارس وا ال شؤون االقت ص
 ٬ 233٬189 ٬ ص ٬ 2 المجل  د 151 ( تافرين  ه وآين  سفورت ولي  ارد وريتي  ر ومولتكي  ه وغران  ت ( ع  شر
 . يمك  ن مالحظ  ة ش  يء م  ن الت  دهور ف  ي الزراع  ة ف  ي ه  ذه المنطق  ة ). ٬ 284 ص 317٬320٬202 ص

 ب  ل إل  ى التن  اقص ف  ي ال  سكان وتن  اقص الحاج  ة إل  ى وب  ال ش  ك اليع  ود ال  سبب إل  ى التب  دالت األثني  ة
ف  ضًال ع  ن ه  ذا٬ ك  ان انتق  ال الح  رفيين والتج  ار الم  سيحيين إل  ى الم  دن ق  د جع  ل . األرض المفلوح  ة

 ). في السابق كانوا بالذات يشترون المتنوج الزراعي المحلي ( االقتصاد أقل تخصصًا
 وس ال  شرقية حت  ى الفت  رة األخي  رة وفيم ا ع  دا األقلي  ات الم  سيحية الم ذكورة ك  ان يع  يش ف  ي ط ور

 . غجر ويهود وأكراد يزيدون
 والوض  ع . ب صفة موس قيين ) ع دة أس ر ( الغج ر " بت أمين معي  شة " ويق وم الك رد الرح ل أو أغ واتهم

 نف سه ين سحب عل ى الع شائر المج اورة وأم ا م ا يتعل ق باليزي ديين فل م يب ق م نهم ف ي ط وروس س  وى
 يش بع  ض المجموع  ات اليزيدي  ة ف  ي م  اردين٬ والي  ة ع  دا ه  ذا٬ تع . مجموع  ات غي  ر كبي  رة منعزل  ة

 ف ي أمكن ة كفالح ين ) بالكردي ة س يوخو أو موس ويون ( ويقطن اليه ود ) 86 ( ) منطقة بيتوشيباب ( هكاري
 خارج نطاق العشائر في بعض القرى والضياع بالقرب من ماردين والجزي رة ويتح دثون فيم ا بي نهم

 . بلغتهم والمعلومات عنهم شحيحة للغاية
 ف ي ال سنين ًا الترك وهم من السكان غي ر األص ليين المجموع ة األثني ة األكث ر نف وذًا وت أثير بشكل

 وه م ف ي األس اس موظف و اإلدارة الكب ار والجن ود٬ وف ي الفت رة . المئة األخيرة في طوروس ال شرقية
 ف ي منذ ذاك الوقت الذي أق دمت في ه الدول ة العثماني ة ف ي ظ ل حك م عب د المجي د . األخيرة ـ المعلمون

 على أولى الخطوات لتحطيم هيبة األمراء المحليين فإن عملية اخضاع األطراف للمركز 1840 عام
 وتتزايد أعداد المناطق المسحوبة من تحت سلطة البكوات وتق ع مباش رة تح ت . مستمرة بقوة متقطعة

 . الحكم التركي
 عل ى ن سف هيب ة البي ك ) الح اكم ( وتتحقق هذه العملي ة م ن ف وق إل ى تح ت إذا م ا إن يق در العام ل

 األكب  ر حت  ى ي  تم االعت  راف ب  المراجع اإلداري  ة ال  دنيا بأن  ه الزعيم  ة الع  شائرية المحلي  ة أو يعتم  دون
 . عليها

 وظل أغوات بعض العشائر الذين تواجدت سيطرتهم فقط في عدة ضياع وقرى٬ ظل وا يح افظون
 وبم ساعدة الجندرم ة أمك ن وفق ط ف ي ظ ل الجمهوري ة . على نفوذ هام حتى زمن الجمهورية التركي ة

 ويمك ن رؤي ة رج ال الجندرم ة ف ي أي مرك ز إداري وف  ي . تحقي ق تغي ر حاس م ف ي مث ل ه ذا الوض ع
 العديد من القرى والضياع الكبيرة وعند الجسور الهامة استراتيجيًا وعن د مفترق ات الط رق والمع ابر

 . في اليورطات في اليايالت ) صيفًا ( والمضايق الجبلية وحتى
 ب سيطة مبني  ة م ن الحج  ر غي ر المنح  وت يرف رف فوقه ا عل  م الدول ة ه  ي مخف ر جندرم  ة ك ل دار

 ويمك ن ت أمين الع يش والطع ام له م م ن . يتك ون أف راده م ن ض ابط ص ف وم ن أربع ة ـ خم سة جن ود
 ). الجندزمة تعني رجال الدرك ( أقرب القرى

 إال أن . ) 87 ( موقع ًا رفيع ًا تدخل الجندرمة في التركيب االجتماعي المحل ي ال ذي تحت ل في ه أفراده ا
 ز والمخ افر ط وال أي ام ال سنة ف ي وتق ضي جندرم ة المراك . رجال الجندرمة مؤمنون مادي ًا ب ين ب ين

 والوض  ع داخ  ل المخ  افر ال يختل  ف . رط  ات م  ن الط  راز الك  ردي ال س  يما ف  ي أي  ام ال  شتاء القاس  ية يو
 وأكثري  ة رج  ال ال  درك . الك  رد ويت  أقلم رج  ال الجندرم  ة م  ع م  أكوالت . تقريب  ًا ع  ن ال  دور الفالحي  ة

 ولكن رغم هذه األقلمة . بقضائهم سنة كاملة في مخفر ماناء يتكلمون الكردية بشكل مقبول إلى حد ما
 والك رد . الظاهرية مع الظروف المحلية فهم يحاولون البق اء ممثل ين مزه وين ب سلطة الدول ة والنظ ام

 . يخشونهم ويحترمونهم
 ج دة ف ي ك ل مك ان والم سلحة والمنظم ة جي دًا تق ّل ص الت هيئ ات وبالمقاونة م ع الجندرم ة المتوا

 . م  ع ال  سكان المحلي  ين ..) القاض  ي٬ البيط  ري٬ م  ساح أراض  ي٬ الطبي  ب٬ إل  خ ( إدارة الري  ف بممثلي  ه
 يحدث مثل هذا االتصال بصورة رئي سية٬ ب شكل غي ر مباش ر٬ م ن خ الل المخت ار ال ذي يك ون٬ كم ا

 ومما يتسم به السكان في هذه المنطق ة ه و ارتف اع ن سبة . المحلي ورد أعاله٬ في أكثر األحيان٬ اآلغا
. إذ فق  ط ف ي الفت  رة األخي  رة أي بظه ور معليم  ين أت راك يتغلغ  ل عن  صر جدي د ف  ي القري  ة ) 88 ( األمي ة
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 وبن  اًء علي  ه وعل  ى أس  اس دراس  ة الم  صادر٬ وقب  ل ك  ل ش  يء م  صادر الق  رن التاس  ع ع  شر وك  ذلك
 ستان التركية يتجلى اتجاهان يت داخالن وهم ا يح ددان تط ور معطيات الرحالين المعاصرين في كرد

 ـ عملي  ة ). اإلقل  يم األعل  ى م  ن بوط  ان دي  ره ( الوض  ع األمن  ي االجتم  اعي ف  ي ال  صقع الن  ائي  أوًال
 ـ التغي ر . التدريجية لطوروس الشرقية والتي ل م تكتم ل إال ف ي بداي ة الق رن الع شرين )" األكردة  ثاني ًا

 ففي التقارير التي يفصل أحدها عن اآلخر عدة عقود وأحيانًا : عشائر الكردية الدائب في مكان إقامة ال
 ق د تثبت ت ف ي " التوازن ال ديناميكي " أعوام يتم ذكر عشائر مختلفة فوق أرض بذاتها وهذه الحالة من

 . العشرينات ـ الثالثينات بعد تهدئة كردستان وامتالكها من قبل تركيا
 رغ م ك ونهم ك انوا ي شكلون ) كم ا ه و ف ي إي ران ( ورية العثماني ة إن الكرد المسلمين في االمبراط

 ل ذا ج رت عملي ة تغلغله م . أقلي ة قومي ة إال أنه م ك انوا ي شغلون موقع ًا أكث ر ق وة م ن الم سيحيين م ثًال
 ن التغلغ ل الك  ردي ف ي من  اطق وف ي محلّ  ه الق ول هن ا أي  ضًا إ . يدة الت دريجي ف ي ط  وروس بكثاف ة ش  د

 . عوامل خارجية أيضًا طوروس قد جرى تحت تأثير
 ففي حينه كانت الدول الغربية بواسطة قن صلياتها وبعثاته ا ت ساعد ف ي التهجي ر الجم اعي لألرم ن

 وق د اس تغل الك رد ه ذه الحال ة . إلى القفقاس وس ورية واألناض ول الغربي ة وأج زاء أخ رى م ن الع الم
 كردي ة إل ى " ارت هذه المن اطق وص . فتقدموا أكثر فأكثر نحو األراضي التي كانت تعتبرأرمنية سابقًا

 . إذ لم يبق من البلدان األرمنية سوى بعض النقوش والكتابات واألطالل " األبد
 وف ي ". كعملي ة " جرى تسرب األكراد بشكل تدريجي لدرجة أنه كان من الم ستبعد أن ينظ ر إلي ه

 دون أن نع رف األرم ن واآلش وريين ال ذين ل م يغ ادروا المك ان " أكردة " هذا السياق حدث إلى حد ما
 وقد اتخذت بع ض الجماع ات الم سيحية اللغ ة الكردي ة لغ ة له ا إال أنه ا . أية تفاصيل عن هذه الخطوة

 وشكلت الخ صامات والنزاع ات ف ي األوس اط الكردي ة . حافظت على معتقدها الديني ووضعها كأقلية
 . القوة المحركة لهذه العملية التدريجية

 دورًا هامًا في ت اريخ كردس تان ينبغ ي ذك ر أك راد الهك اري ومن بين العشائر األخرى التي لعبت
 الذين استوطنوا٬ منذ عهود سحيقة٬ المناطق الجبلية ص عبة المن ال والوص ول إل ى الجن وب وال شرق

 ـ هكاريا ـ وف ي فت رة الحق ة ص ار . م ن بحي رة وان  وك ان الجغرافي ون والمؤرخ ون الع رب ي سمونها
 ـ ال شرقية  تفي د إح دى رواي ات . ) 89 ( النائي ة م ن الجمهوري ة التركي ة الحديث ة اس مها الوالي ة الجنوبي ة

 وي  رى بع  ض ). ٬ 337ص 7 ( أن أك  راد ع  شيرة هك  اري ينتم  ون إل  ى ع  شيرة باب  ان " ش  رف نام  ه "
 الباحثين أن أراضي أكراد هكاري تمتد إل ى ال شمال حت ى بايزي د المدين ة الت ي يقطنه ا٬ ف ي األس اس٬

 وال بطن الح اكم . خ رج أم راء راون دوز م ن ه ذه الع شيرة و ). ٬ 245ص 114 ( أناس من هذه الع شيرة
 لدى أكراد الهكاري هو ـ شامبو ـ الذي يعتبر واح دًا م ن أع رق البط ون ـ القبائ ل الكردي ة الم شهورة

 ك ان مق  ر األس رة الحاكم ة بع  د ط ردهم م ن العمادي  ة م ن قب ل األتابك  ة ال زنكيين٬ ف ي ح  و . بالوجه اء
 وح سب كلم  ات . وه م يع زون أص لهم إل  ى الخلف اء العباس يين . ي ر المي رك ف ي أع الي نه ر ال  زاب الكب

 حتى السالطين العظ ام والخاكان ات الن بالء أنعم وا عل يهم بالهب ات والعطاي ا ول م " شرف خان بتليسي
 ). ٬ 153ص 7 " ( يتطاولوا على ممتلكاتهم

 ي الت ي بعد قيام سلطة س اللة أكونل و ف ي إي ران انتقل ت هك اري٬ موقت ًا٬ إل ى مل ك لع شيرة دومب ول
 حف اد حك ان هك اري٬ أس د ال دين ب ن كالب ي ب ن عم اد وم ن ب ين أ ). ٬ 156ص 7 ( اسم الخالفة حكمت ب

 يين ق  د تمك  ن بم  ساعدة م  ن اآلش  ور ) 90 ( ال  دين ال  ذي ك  ان يعم  ل ف  ي خدم  ة س  لطان م  صر الممل  وكي
 عة وان وإبادة قسم كبير من أك راد ع شير دومب ولي وف رض س يطرته النساطرة من االستيالء على قل

 واتخ ذت اإلدارة التركي ة . حافظ رجال عشيرة هكاري على جبروتهم في الفت رات الالحق ة أي ضًا ) 91 (
 موقف  ًا مهادن  ًا م  نهم ع  شية الح  رب العالمي  ة األول  ى آخ  ذة بالح  سبان والء ه  ذه الع  شيرة الم  ستقرة ف  ي

 وف ي الح رب ش ارك رج ال هك اري إل ى جان ب الت رك إذ س اعدوهم ف ي ). مع إي ران ( منطقة حدودية
 ف ي ( وحتى بعد انتهاء الحرب٬وفي أثناء ترسيم الح دود . خضاع ونهب عشائر اآلشوريين النساطرة ا

 ب ين تركي ا والمملك ة العراقي ة المت شكلة م ن جدي د ص ار الوض ع ف ي ) بداية ثالثينات الق رن الع شرين
 ). ٬ 249 ص 111 ( المنطقة التي يقطنها أكراد هكاري أقل أمنًا وثباتًا وأكثر هشاشة

 كان يعيش أك راد االتح اد الع شائري ) تونجيلي حاليًا ( ) 92 ( ر مع هكاري في إقليمم درسيم وبالتجاو
 ويذكر فالديمير نيكيتين عنهم أن المعروف فقط هو أنهم يسكنون ه ذه الجب ال من ذ ق رون ) 93 ( ـ الزازا
ويذكر أن أكراد الزازا يعيشون على نه ر دجل ة األعل ى٬ ويق ول الرح الون ). ٬ 249ص 114 ( عديدة



 ـ 67 ـ

 ونقل فالديمير نيكيتين كلمات س ون ه ذه كم ا التق ى ". شعب مسًل وصغير وقليل العشرة " عنهم بأنهم
 هو أيضًا عددًا من أكراد الزازا وذكر أنهم بالفعل شكوكون  وارتيابيون٬ ولكن إذا حكمن ا عل يهم م ن

 ن ط  راز ب  سيط ونق  ي ط  اهر م  ن الب  شر الق  صيري القام  ة وال  شجعا " خ  الل مظه  رهم الخ  ارجي فه  م
 وأما ما يخ ص الكونفدرالي ة الكردي ة الجب ارة األخ رى ـ روزاك ). 114٬250 " ( ومحبي العمل والكد

 فهي حتى القرن العاشر ـ الحادي عشر استولت على بتل يس وحولته ا إل ى ملكي ة اقطاعي ة ) روجكي (
 ف اليس ع شيرة وم ن ض منها تل ك الكبي رة مث ل البلب اس والكا / 24 / وكانت هذه الكونفدرالي ة ت ضم . لها
 ). ٬ 406ص 7 (

 على أعتاب نهاية القرن الرابع عشر٬ في أثناء احتياجات تيمورلن ك ك ان أم راء بتل يس م ن أق وى
 عن دما 1080 حدث هذا للمرة األولى في عام . الحكام فهم خسروا السلطة مرتين خالل خمسة قرون

 عن دما 1494 ـ 1464 فرض األتراك السالجقة س يطرتهم عل ى ال شرق األدن ى والم رة الثاني ة أع وام
 وفي فترة الحكام األوائ ل له ذه ال ساللة ص ك أم راء . اضطروا إلى التنازل عن السلطة لساللة أكونلو

 احت  ل ال  شاه 1508 وف  ي ع  ام ). ٬ 422ص 7 ( بتل  يس النق  ود باس  مهم وت  م ذك  ر أس  مائهم ف  ي الُخط  ب
 اإلم ارة فق د منحه ا وقد زج حاكم إيران األمير البتليسي في السجن وأما حك م . اسماعيل إمارة بتليس
 وفي فترة الحقة حكم بتليس كل م ن األمي ر ش رف وابن ه ش مس ). ٬ 644ص 7 ( لكردي من قزل باش

 ). جد ووالد المؤرخ الكردي الشهير شرف خان بتليسي ( الدين
 ـ الثامن عشر  فتارة كانوا يحكمون . بلغ حكام بتليس الكرد ذروة جبروتهم في القرن السادس عشر

 وأب  دى آخ  ر أمي  ر لبتل  يس . رة أخ  رى ك  انوا يعترف  ون ب  سيادة ال  شاه أو ال  سلطان ب  صورة م  ستقلة٬ وت  ا
 وأخ ذوه إل ى 1849 شرف بك المقاومة ضد األتراك لسنوات عدي دة إال أن ه وق ع ف ي األس ر ف ي ع ام

 . ومنذ ذاك الحين وبتليس يحكمها ممثلون عن اإلدارة التركية . استانبول
 : أسس سلطة الزعيم السياسية

 ويتوض ع غي ر . قًا ثمة قسمان متباينان بوضوح في العشيرة الكردية ـ دائم وغي ر دائ م كما قيل ساب
 ال  دائم م  ن عناص  ر دخيل  ة تلت  صق به  ذه الع  شيرة ت  ارة وب  األخرى ت  ارة أخ  رى بحي  ث أن الب  احثين ال
 ا يمكنهم٬ جزئيًا٬ إعطاء تقويم دقيق لعددهم وأما الق وام ال دائم للع شيرة ونوات ه فه و الع ائالت الت ي له

 . قرابة مباشرة مع رئيس العشيرة
 ومثلما هي دار اآلغا متميزة عن الدور الفالحية فإن خيمة الزعيم أيضًا تتميز بمقاسها ع ن الخ يم

 فهنا تعقد االجتاماعات٬ وإليها يتوج ه الغرب اء . المحيطة بها في عدة صفوف لعائالت العشيرة الباقين
 زي الذي أورده فالديمير نيكيتن فهذه الخيمة هي ف ي آن وبالتعبير المجا . الباحثين عن ضيافة العشيرة

 حي ث يت صرف زع يم الع شيرة س وية م ع مجل س ال شيوخ " مجلس العموم ومجلس الل وردات " واحد
 ). ٬ 193ص 114 ( ويعرض أهم أحداث اليوم على بساط البحث

 ن وف ي زم . حتى فترة قريب ة ك ان رئ يس الع شيرة شخ صا م ستبدا حقيقي ا يمل ك س لطة الح دود له ا
 السلم كان زعماء العشائر يعقدون االتفاقيات فيما بينهم حول تسليم المجرمين وهذا األمر ك ان يح رم
 . أفراد العشيرة العاديين اإلمكانات للتخلص من سلطة الزعيم حتى عن طريق الهروب من العشيرة

ـ استالم ال سلطة بالوراث ة 1 : كان الزعيم يصل إلى السلطة بط رق مختلف ة منه ا ـ انتخاب 2   ه م ن قب ل 
 . ـتعيينه من قبل السلطات 3 العشيرة

 هذا و يعتمد الحصول على مقعد الزعامة بالوراث ة عل ى ق وة الع ادات والتقالي د القائم ة عل ى والء
 وف ي . وف ي الع شائر الكردي ة كان ت س لطة ال زعيم تنتق ل بالوراثة ـ باألقدمي ة . العشيرة للزعيم بالوراثة

 واغت  صاب ال  سلطة ك  ان يعتب  ر ظ  اهرة . نا واألكث  ر قراب  ة ح  ال وف  اة ال  زعيم ك  ان يخلف  ه األكب  ر س
 . إستثنائية

 : تنقسم فئة الوجهاء االرستقراطيين األكراد في القرن التاسع عشر إلى خمسة أقسام
 . ) 94 ( ـ مال زاده أحفاد هؤالء الماليا المعروفة بعلمهم و حياتهم التقية البارة 1
 ـ شيخ زاده أحفاد الشيوخ 2
 . ) 95 ( الت األرستقراطية الجبارة ـبيك زاده أي العائ 3
 . ـ آغا زاده أي زعماء العشائر الصغيرة 4
. ـ زافاخ ـ دار أي المنتمين إلى عائالت القديسين 5
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 بك ل وض وح وج  الء دور س لطة ال زعيم ومكانت  ه ف ي التنظ يم القبل  ي الع شائري م ن خ  الل يتب دى
 ) 1956 ـ 1880 ( ) 96 ( د برزخ ي مث ال القائ د الب  ارز لحرك ة التح  رر الكردي ة ف ي الع  راق ال شيخ محم  و

 يج سد ال شيخ ال شهير محم ود ف ي :" الذي كتب عنه المؤرخ العرب ي المع روف عب د ال رزاق الح سيني
 ). ٬ 201 ص ٬ 1 الجزء 222 "( ذاته القضية الكردية وأما القضية الكردية فهي الشيخ محمود نفسه

 ف عل ى األرض ما هو األساس الذي تقوم به عليه س لطة ال شيخ محم ود وم اذا ك ان ش كل اإلش را
 . المخضوعة؟

 تع ود أس رة ال شيخ محم ود ف ي . قبل كل شيء كان وضعه المادي هو الذي يحدد س لطته ال سياسية
 بف ضل منبت ه و . ع ام / 600 / أصولها إل ي ش قيقين ع المين فقيه ين ق دما إل ى كردس تان م ن إي ران قب ل

 سرة على موقعه ا ال ديني وتقاليد القداسة حافظت األ ) إلى النبي محمد نفسه يعزى الشيخ محمود نسبه
 . القيادي

 وتزاي دت ث روتهم ت  دريجيًا . ظ ل ال شيوخ البرزنجي ون ف ي زم  ن حك م الباب ان بعي دين ع  ن ال سياسة
 ). على شكل أراض وقرى السيما من البابان أنفسهم ( بفضل الهدايا

 محمود ـ وفي فترة عدم االستقرار السياسي الذي ساد بعد انتهاء الحكم الباباني انغمس والد الشيخ
 ح اول خ صوم س عيد . مانية ي الشيخ سعيد بكل نشاط في معت رك الن ضال وثب ت س لطته ف ي منطق ة ال سل

 وال سلطان . عزله أو خلعه بعد أن دبروا استدعاء له إلى استنبول من قبل السلطان عبد الحميد الث اني
 فوف ال  ذي ك  ان يتخ  وف ب  شدة م  ن دس  ائس ال  بالط غالب  ًا م  ا ك  ان يف  ضل البح  ث ع  ن ال  سند ف  ي ص

 ولك ن س عيد قت ل . ومن وجهة نظر الشيخ سعيد كان لقاءهم ا ناجح ًا للغاي ة إذ ق وى وض عه " الغرباء "
 وخلف ه ابن ه ). ٬ 200 ص ٬ 1 الج زء 221 " ( ميول ه االنف صالية " من قبل األتراك ب سبب 1909 في عام

 . الشيخ محمود
 . وبي ة الفوض ى ف ي ذاك الوق ت س ادت ف ي كردس تان الجن . تابع محمود سياسة أبيه بحيوية ون شاط

 وأش رف رج ال الهماون د عل ى ط رق التج ارة والح ج وجابه ا . وقد خلت مساحات شاس عة م ن الب شر
 . حمالت التأديب العثمانية الضخمة مجابهة ناجحة

 وق  د اس  تفاد كثي  رًا م  ن . تق  وى ت  دريجيًا س  لطة أس  رة البرزنج  ي االقت  صادية المتواض  عة أخ  ذت
 وال   شيوخ . 1858 ا بع   د ن   شر ق   انون األرض لع   ام امكان   ات الت   سجيل الترك   ي لألراض   ي ال س   يم

 باس  تغاللهم ل  دعم ال  سلطان ك  انوا ي  شترون م  ن الحكوم  ة األراض  ي بأس  عار بخ  سة٬ وبه  ذه الطريق  ة
 لل دخل الم صدر الرئي سي ) 97 ( وكانت ملكية األس رة لل سوق ف ي ال سليمانية . يشرفون على قرى عديدة

 . الذي جعل مثل هذه الصفقات  ممكنة
 وفي الحقيقة رغ م . سرة الشيخ واحدة من الثالث عائالت المالكة ألراضي المنطقة وهكذا صارت أ

 التوسع غير المتقطع في الملكية فإن األسرة كانت تملك مساحات من األرض أقل من أسرة بيك زاده
 وق د ظه رت زعام ة ال شيخ محم ود ال سياسية مباش رة م ن . من عشيرة الجاف باسم حسن ب ك حلبج ة

 . ي وشكلت األراضي المملوكة القاع دة االقت صادية ال ضرورية لن شاطه ال سياسي الجبروت االقتصاد
 ع دا ه ذا تعتب ر أس رة ). كخلف من أخالف النب ي ( ومما ساعد الشيخ محمود في نجاحه منبته وأصوله

 الت  ي تحم  ي " تتمت  ع به  ا م  ن الق  ديس م  ن أج  داد كاك  ا هام  ا خ  الق التم  ائم ( ال  شيخ ذات ق  درات خارق  ة
 ف  ي س  نوات حكم  ة ك  ان محم  ود ). ٬ 64ص 153 راج  ع " ( ص  اص وال  سكين وتح  رس م  ن خط  ر الر

 بشت " محاطًا بمجموعة من أتباعه الحراس الشخصيين الذين يذكروننا من حيث شكلهم ووظائفهم بـ
 ك  ان ال  صراع عل  ى زعام  ة . ) 98 ( كونفدرالي  ة البي  ك زاده إال أن االنتق  اء ي  تم ب  صيغة أخ  رى " م  اال

 ـ الطائف  وهك ذا ت زعم . ة بكامله ا يأخ ذ٬ ف ي ح االت غي ر قليل ة طابع ًا ح ادًا العشيرة أو عل ى الجماع ة
 ك ان ينته ك أص ول وهو كثي رًا م ا . العالمية الثانية سعيد بك الطائفة اليزيدية في العراق عشية الحرب

 الدين ويخ تلس األم وال المخص صة لمعب د ال شيخ ع دي ويخف ي ع ن الحكوم ة المبل غ الحقيق ي لدخل ه
 دفع الزعماء اليزيدين كي يقترحوا لمن صب الزعام ة الديني ة المرش حين وهذا السلوك ). ٬ 6ص 169 (

 ). 100 ( واسماعيل بك ) 99 ( حسين بك

 الزعم   اء ال   دينيون وزعم   اء ( الت   أم ش   مل ممثل   ي الزعام   ة اليزيدي   ة الحاكم   ة 1931 وف   ي ع   ام
 ص 195 ٬ ( كما حضر االجتماع المفوض السامي االنكليزي في العراق فرنسيس همف ري ). العشائر
 ولك  ن س  عيد ب  ك تمك  ن م  ن خل  ق انق  سام ف  ي ص  فوف الخ  صوم بف  ضل الرش  اوي واالبت  زاز ). 242

). ٬ 108ص 107 ( والوعود وجذب البعض منهم إلى جانبه والحفاظ على منصب األمير
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 : العشائر واإلمارات واإلدارة المركزية
 ل األخي ر ل سالجقة منذ الق رن الث اني ع شر٬ أزمن ة الممث ان كوحدة سياسية إدارية معروفة كردست

 وق  د ش  ملت . وص  ارت قلع  ة به  ار الوح  دة اإلداري  ة الجدي  دة ل  شمال غ  رب هم  ذان . س  نجار العظ  ام
 ). إلى الشرق من جبال زاغروس ( كردستان وقتذاك همذان ودينور وكرمنشاه

 عل ى " الجب ال " ك ان الع رب يطلق ون ت سمية ). إل ى الغ رب م ن زاغ روس ( وشهرزور وس نجار
 دس  تاني حت  ى الق  رن الثال  ث ع  شر وف  ي وق  ت الح  ق ص  ار ه  ذا اإلقل  يم معروف  ًا ج  زء م  ن االقل  م الكر

 وأما ما يخص الجزء الثاني م ن كردس تان ف سموه جب ل الجزي رة أو . بكردستان الفارسية أو اإليرانية
 وقد احتل الك رد ف ي إي ران الج زء الجبل ي م ن زاغ روس ع شية الغ زو ). بالد عشيرة بكر ( ديار بكر
 وم  ا إن ح  ل الق  رن . ين  ة تشمت  شيمال المدين  ة الرئي  سة ف  ي كردس  تان اإليراني  ة وص  ارت مد . المغ  ولي

 الجزي  رة وهك  اري العمادي  ة وأردالن : ال  سادس ع  شر حت  ى كان  ت كردس  تان ت  ضم اإلم  ارات التالي  ة
 وفيما عدا ذل ك كان ت هن اك ف ي كردس تان ف ي نهاي ة الق رن الخ امس . وصوران وبابان وحسن كايف

 ح      سب ش      هادة ش      رف خ      ان ( شر االقطاعي      ات التالي      ة ع      شرـ بداي      ة الق      رن ال      سادس ع
 ك   نج٬ ال   شكرت٬ ارج   يش٬ أديلجيف   از وأكي   ل وب   الو ٬ هيزان٬ش   يرفان٬ بتل   يس٬ ساس   ون ) بتلي   سي

 واوت شيرميك وت  شميش غ  ازاك زكول ب وباتم  ان وماياف  اريكين ودرزين  ي وك رد ك  ان وأت  ك وترجي  ل
 ـ تيم  ور وكيل  يس وخوش  ان وأش  توت وألب  اك وس  وكاناباد واورمي  ه ودري  اس ودو  ك وأختاش  ي واي  ل

 ). وغيرها ٬ 153 ٬ 158 ٬ 226 ٬ 281 ص 7 ( وسولدوز وباالنجان ودارتانغ وماخيداشت
 يكمن الفرق بين اإلمارات شبه المستقلة وإقطاعيات األراضي غير الكبيرة في حجم السلطة أكث ر

 وي ة٬ المتنقل ة وكان ت ه ذه وتل ك تمث ل الوجاه ات الع سكرية للع شائر الكبي رة والق . مما هو في طابعه ا
 . وبرز ممثلو الوجاهات العسكرية المتنقلة ب صفتهم م الكي أراض ي كب ار ف ي آن واح د . وشبه المتنقلة

 فهم إحساسًا منهم ب أنهم أس ياد ك املين ف ي ممتلك اتهم ك انوا ين شئون المح اكم وله م ق وات م سلحة م ن
 . المتطوعين ويغزون الجيران والقوافل
 ن ف ي بداي ة الق رن ال سادس ع شر إذ أن توطي د العثم انيين ف ي وقع حادث ه ام ف ي ت اريخ كردس تا

 تركيا وظه ور إي ران الموح دة سياس يًا تح ت حك م ال ساللة ال صفوية ل م ي ستطع إال أن ي ؤثر س لبًا ف ي
 1508 و 1502 وقد احتل ت الق وات اإليراني ة كردس تان وأرميني ا خ الل الفت رة م ا ب ين . وضع الكرد

 تاني أكثر فأكثر نتيجة لعمليات الغزو التي قامت بها ق وات ال شاه إذ وتقلصت مساحات اإلقليم الكردس
 لغاية هذا الوقت امت دت األراض ي الت ي يقطنه ا الك رد م ا ب ين هم ذان ( انسلخ عنه همذان ولورستان

 مركزه  ا مدين  ة ( ومن  ذ ذاك الوق  ت ص  اروا ي  سمونه كردس  تان اإليراني  ة أردالن ) وح  دود أذربيج  ان
 ق بالجزء الغربي من جب ال زاغ روس فه ذه األراض ي احتله ا األت راك العثم انيون وأما ما يتعل ). ْسَنْه

 . ) 101 ( في القرن السادس عشر
 انتهج الشاه إسماعيل سياسة موجهة نحو التبدل الكامل لزعامة الطبقة الكردية المسيطرة بممثل ين

 . عن عشائر قزل باش التي شكلت السند لساللة الصفويين
 لصفوي األول االستياء والسخط لدى الكرد فتحول إلى انتفاض ات مناه ضة أثارت سياسة الحاكم ا

 واس تغلت تركي ا األح داث ف صارت معني ة ب دعم الك رد ف ي ظ روف . للشاه قامت بها العشائر الكردية
 ج  رت معرك  ة ف  ي وادي 1514 آب 23 فف  ي . ال  صدام الحاس  م م  ع إي  ران ال  ذي ك  ان عل  ى األب  واب

 بين القوات التركية والفارسية ووقف األمراء الكرد وقتذاك إلى ) س بالقرب من مدينة كار ( تشالدران
 وقد تحطم الشاه اسماعيل ف ي ه ذه المعرك ة وخ سر نف وذه ف ي األق اليم الكردي ة ف ي ذاك . جانب تركيا

 ل م تع د س لطة إي ران تجت از " الجانب من زاغ روس٬ وكم ا كت ب الم ؤرخ الك ردي محم د أم ين زك ي
 ). ٬ 175ص 216 ( " حدود جبال زاغروس إطالقًا

 ) ك ردي القومي ة ( وبتوسط من قبل مستشار السلطان س ليم األول ـ ادري س حك يم 1515 وفي عام
 ح  افظ األم راء الك  رد بموجبه ا عل  ى ) 102 ( ت م التوقي ع عل  ى معاه دة ب  ين ال سلطان واإلم  ارات الكردي ة

 ألم راء الك رد بتق ديم وبالمقاب ل الت زم ا . استقالل وحرية ممتلكاتهم كم ا ن الوا الح ق ف ي نقله ا بالوراث ة
). 183 ـ ٬ 182 ص 216 ( ) 103 ( العون إلى األتراك في جميع    الحروب
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 ت م ض م ) ب القرب م ن ك وش ـ خي سار ) 1516 ف ي بداي ة ع ام ( بعد تحطم قوات الشاه للمرة الثاني ة
 وهذا م ا . أراٍض شاسعة من خربوت وبتليس في الشمال حتى الرقة والموصل في الجنوب إلى تركيا

 كثيرون من األمراء الكرد العائدين اآلن إلى ممتلكاتهم والذين كان الشاه إسماعيل قد خلعه م استغله ال
 . وأبعدهم

 بدأ االستعباد الفعلي لكردستان من قبل الحكومة التركية منذ إعالن اإلصالحات التي ن صت عل ى
 الق رن ال سابع ( وقد ذك ر الرحال ة الترك ي ايفل ي ت شليبي ) 104 ( غرس نظام إداري جديد في كردستان

 أن هذا النظام انسحب على سائر أرج اء كردس تان التركي ة ال شمالية م ن مالطي ة حت ى بيازي د ) عشر
 ). ٬ 33ص 104 ( وشهرزور

 وخالف ًا للوح  دات اإلداري  ة األخ رى كان  ت ال  سناجق الكردي ة ت  سمى س  ناجق م ن ط  راز يورتل  وك
 صل إل  ى الع  شرين أل  ف إقطاعي  ة ع  سكرية ب  دخل س  نوي ي ( وأجكلي  ك وتنق  سم األرض إل  ى تيم  ار

 ). أكتشه
 م ثًال إم ارة ت شمش غ زاك ). آكت شه ( إقطاعية عسكرية يزيد دخله ا ع ن الع شرين أل ف ( وزياميت

 ). ٬ 226 ص ( زياميت وتيمار / 14 / كانت مقسمة إلى سنجقين و
 ) ع شرات الرؤس اء وع شرات البك اوات ( ح اكم ح ر / 400 / كان يوجد في كردستان التركية حت ى

 وفي زمن السلم لم يخضعوا لألخي رين ) 105 ( رب تحت زعامة بكاوات السناجق الذين شاركوا في الح
 123 ٬ ( وحم ل ه ؤالء الحك ام لق ب أمي ر . وكانوا مستقلين إال أنهم ل م تك ن ل ديهم راي ة والب وق للنفي ر

 ترى األوساط الحاكمة العثمانية أن تطبيق مبدأ الوح دات اإلداري ة الجدي دة ينبغ ي علي ه أن ). 102 ص
 . السلطة في اإلمارة الكردية شبه المستقلة ويضع حدًا نهائيًا الستقاللية األمراء األكراد ينسف أساس

 ه ذا ول  م ي  تمكن ال سلطان س  ليم األول م  ن تحقي ق اإلص  الح اإلداري حت  ى النهاي ة ب  ل حت  ى هن  اك
 ورغ  م أنه م ك  انوا خاض  عين مباش  رة . حي ث ت  م التطبي  ق ت ابع األم  راء األك  راد تواج دهم وح  ضورهم

 . المركزية إال أن سلطة السلطان عليهم مع ذلك نسبية للغاية للسلطة
 العرش توط دت دع ائم ال سلطة العثماني ة ف ي ) 1566 ـ 1520 ( بعد اعتالء السلطان سليمان األول

 ففي تلك السنين حاولت الحكومة التركي ة خل ق ج دار ح ي ب ين تركي ا وإي ران م ن اإلم ارة . كردستان
 . يدة واتحادات عشائرية عل ى الخدم ة ف ي حماي ة س لطات الح دود الكردية٬ وأقدمت عشائر كردية عد

 وقد أعفيت عشيرة محمودي حسن بك والح اكم خوش اب . وفرضت جميع العشائر الكردية الضرائب
 ). 355 ـ ٬ 354ص 7 ( وبأمر من سليمان األول من دفع الضرائب والهبات والهدايا واإلتاوات

 هيبة لم تبرر٬ دومًا٬األماني واآلمال المعلق ة عليه ا يبد أن العشائر الكردية التي كانت تشكل قوة ر
 وي ورد ش رف خ ان بتلي سي مث ال . إذ حدث أحيانًا أن ُتوجه أسلحتهم ضد حماتهم ـ ال سلطة المركزي ة

 ). ٬ 320ص 7 ( ) 106 ( انتفاضة أكراد تحالف السليمانية العشائري الساخطين على السياسة السلطانية
 األم   راء وزعم   اء الع   شائر٬ تب   ديل فئ   ة الوجه   اء ح   اول ال   سلطان ألج   ل ن   سف أس   اس س   لطة

 األرستقراطيين الق دماء بفئ ة جدي دة خدوم ة ل ذا أق دم رئ يس الحكوم ة العثماني ة٬ وبك ل طي ب خ اطر٬
وك ان ال سلطان ي ستغل٬ أحيان ًا٬ النزاع ات الطائفي ة والمحلي ة ك ي . على توزيع التيمارات والزيامي ت

 به ذه ال صورة ت صرف . حاكمة ناقًال لقب الح اكم إل ى ص نيعته يحرم السلطة نهائيًا من أيدي األسرة ال
 وب شكل ع ام ل م يت وان ال سلطان الترك ي ع ن ). ٬ 218 ص 7 ( سليمان األول مع أبناء مالك حسن كيفه

 . استخدام شتى الوسائل لبلوغ غرضه أي إضعاف وتحطيم اإلمارات الكردية
 ألول أقدم ابنه ال شاه تاخماس ب عل ى اتب اع وأما ما يتعلق بالحكام اإليرانيين فبعد وفاة إسماعيل ا

 كان  ت تعت  رف ش  كليًا بال  سلطة ال  سلطانية ت  ارة وال  شاهية ت  ارة ) 107 ( سياس  ة أبي  ه وأب  اد ع  شائر بأكمله  ا
 . أخرى أما فعليًا فقد حافظت على وضعها المستقل

 بعد أن اقتنعت ال سلطات اإليراني ة أن طري ق العن ف إلخ ضاع الك رد وح ده م ستحيل٬ لج أت إل ى
 سياسة أكثر تساهًال إذ بدأت حكومة ال شاه توزي ع األلق اب والمناص ب عل ى رؤس اء الع شائر الكردي ة

 بي د أن ه ذه الخط وة أي ضًا ل م تغي ر ط ابع ال سلطة ). 108 ( المتنفذة وتنعم باألراضي على العشائر نفسها
 لع  شائر الكردي  ة إض  افة إل  ى ه ذا أق  ام زعم  اء ا . الخ داع ونف  وذ ال  شاه ف  ي المن اطق المأهول  ة ب  األكراد

 ات  صاالت م  ع ال  سلطان الترك  ي ه  دفها إجب  ار ال  شاه عل  ى تق  ديم التن  ازالت وح  دث ه  ذا غي  ر م  رة
). 352 ـ ٬ 351ص 7 راجع (
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 وف ي بع ض األحي ان ك  ان ال شاه بغ رض إرع  اب األك راد يق وم بحم الت تأديبي  ة ض د األك راد ف  ي
 شائر الكردي  ة ف  ي ع  ام وهك  ذا انق  ض ال  شاه طخم  اس األول عل  ى الع . إي  ران وتركي  ا عل  ى ح  د س  واء

 ف  ي أثن  اء حمل  ة ال  سلب والنه  ب الت  ي ق  ام به  ا ف  ي ك  رد س  تان وأرميني  ا اللت  ين كانت  ا محتلت  ين٬ 1554
 وكانت الويالت والمصائب التي جّرها عل ى ه ذين البل دين ق د غط ت عل ى . وقتذاك٬ من قبل األتراك
 ). ٬ 195 ص 216 ( شرور هوالكو وتيمورلنغ

 دين األت  راك والف  رس باالنتفاض  ات الم  سلحة منه  ا ح  سب ش  هادة رد األك  راد عل  ى ت  سلط الم  ستعب
 ومما يذكر أن األكراد لم . 1596 ـ 1959 في عام ) إمارة ساسون ( شرف نامة في تركيا٬ مدينة هازو

 وبه ذه ال صورة رغ م ). 263 ـ ٬ 256ص 7 ( يكون وا وح دهم ف ي االنتفاض ة ب ل ش اركهم فيه ا األرم ن
 ي قام به ا ال سالطين العثم انيون وال شاهات ال صفويون ل م يتمكن وا العمليات االغتصابية االحتاللية الت

 ك ان الن صف الث اني م ن الق رن ال سابع . على امتداد القرن السادس عشر من إخضاع كردستان نهائيًا
 بي  د أن اإلقط  اعيين س  عوا الس  تغالل حرك  ة . ع  شر ح  افًال أي  ضًا باالنتفاض  ات الكردي  ة المتواص  لة

 وق د جلب ت الح روب الالنهائي ة ب ين إي ران . للترك والفرس ف ي ص الحهم الجماهير الشعبية المناهضة
 وتف  اقم . وتركي  ا ألج  ل ال  سيطرة ف  ي كردس  تان  الكثي  ر م  ن الخ  راب واألض  رار والخ  سائر لل  سكان

 وكل هذا أسهم في ن سف ق وى كردس تان المنتج ة وت ردى وض ع . الوضع بسبب النزاعات اإلقطاعية
 بير من السكان ومن ضمنهم المدنيون والعديد م ن الم دن والق رى البالد االقتصادي وقد أزيل جزء ك

 وح  دث أول تق  سيم رس  مي لكردس  تان ب  ين اإلمبراطوري  ة العثماني  ة وإي  ران وفق  ًا . م  ن وج  ه األرض
 فق د ص اغت ٬ 1639 أم ا اتفاقي ة زوه اب لع ام 1555 ف ي ع ام ) إقليم في شمال تركي ا ( لمعاهدة أماسيا

 رغ م سياس ة الحك ومتين ش به النفوذ في كردستان عل ى ح د س واء التقسيم النهائي لألرض ولمجاالت
 ف ي ( وأردالن ) في اإلمبراطورية العثماني ة ( ـ بوطان وهكاري وبهدينان وصوران وبابان المستقلتين

 . وحافظ حكام هذه اإلمارات على سلطة الحكم الذاتي وصوًال حتى أواسط القرن التاسع عشر ) إيران
 ول م ي  ستطع الت رك واإليراني  ون . لنق  ود وذك ر األس  ماء ف ي الخطب  ة واس تغل ال  بعض حت ى ح  ق س ك ا

 . الحفاظ على سلطتهما في كردسيتان إال بتعميق الفرقة والشقاق بين العشائر الكردية
 وف  ي األراض  ي الت  ي كان  ت ت  سود فيه  ا س  لطة الك  رد اإلقط  اعيين المطلق  ة ك  ان لك  ل إقل  يم قوانين  ه

 ولم يطبق اإلقط اعيون المحلي ون ق وانين الحكوم ة ). 109 ( ئب ونظمه وأشكال اإلدارة فيه ونظام الضرا
 وفي اإلمبراطوري ة العثماني ة أخ ذت نزع ة . ) 110 ( المركزية إال ما ساعدهم في توطيد وتوسيع سلطتهم

 فالرحال ة اإليط الي . وه و م ا ذكره٬خاص ة٬ الرح الون . انفصال اإلقطاعيين الكب ار ف ي تزاي د م ستمر
 م ن اإلقطاعي ات ف ي درس يم وف ي المن اطق الكردي ة ف ي ال ضواحي اوبيتشيني ح سب أن ع دة آالف . آ

 التي ل م تعت رف ب سلطة ال سلطان وكت ب أن العدي د م ن البك اوات األك راد كان ت له م ق واتهم الم سلحة
 ). ٬ 6ص 137 ( الخاصة بهم ولم يعودوا يدفعون للسلطان الضرائب الحكومية
 ع ع  شر نهج  ًا مت  شددًا غرض  ه تحط  يم ول  م يتخ  ذ ال  سالطين األت  راك إال ف  ي أواس  ط الق  رن التاس

 اس  تقالل اإلم  ارات الكردي  ة الذاتي  ة الحك  م وب  دأو يجلب  ون األت  راك لالس  تقرار ف  ي األراض  ي الكردي  ة
 ف ي الق رن التاس ع ع شر اس تمر تواج د . واستمرت هذه العملي ة م ع تب دل ف ي ال شدة قرن ًا ك امًال كبي رًا

 س يطرتهم أخ ذت ي ضيق أكث ر ف أكثر وأخ ذ من اطق البكاوات الكرد ف ي المن اطق النائي ة إال أن نط اق
 . األطراف البعيدة أيضًا تخضع تدريجيًا لإلدارة التركية

 كان البعد النائي عن العواصم ومواقف السكان المحلي ين الع دائي ق د أس هم ف ي ح صر ال سفر إل ى
 ت ب الج زء مناطق الك رد فق ط ف ي فئ ات الم وظفين التركي ة والف رس األكث ر تعلم ًا وثقاف ة وكان ت روا

 األكبر من الموظفين بدءًا من الوالي وانته اًء بالجندرم ة منخف ضة للغاي ة وغي ر منتظم ة م ا أدى إل ى
 . ازدهار عمليات اختالس أموال الدولة

 غالبًا كانت تقع هذه العشيرة الكردية أو تلك فريسة الستغالل متزامن من قبل اإلدارت ين اإليراني ة
 وبيري  ساني ) ش  يفرزوز ( ك  رد م  ن رعاي  ا االمبراطوري  ة العثماني  ة وهك  ذا ك  ان ج  زء م  ن ال . والتركي  ة

 ي  ضطر ب  سبب اس  تخدام المراع  ي ال  صيفية ) وراون  دوز وسورت  شي وخ  اركي وك  وره زاس  اراي ال  خ
 وأم ا أك راد ). 250 ـ ٬ 244 ص 142 ( الموج ودة ف ي إي ران ل دفع ال ضريبة إل ى ممثل ي س لطة البل دين

 ) 111 ( فكانوا يدفعون ال ضرائب إل ى ش يوخهم ) ة اورميه بالقرب من بحير ( المنطقة الحدودية ميرغيفر

 وفي اآلن ذاته طالب محافظ اورمية وخوي كي يدفعوا الضرائب إل ى . الذين كانوا يقطنون في تركيا
. الخزينة اإليرانية أيضًا وإذا لم ينفذ الك رد أم ر المح افظ ف إن م وظفي ال شاه ك انوا يلج أون إل ى الق وة
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 الكرد أو اضطراباتهم التي يعود سببها إلى الظلم االجتم اعي والق ومي ي تم وغالبًا ما كانت انتفاضات
 . استغاللها من قبل أوساط إيران وتركيا الحاكمة بغرض الضغط والتدخل في الشؤون الداخلية

 فم ن جه ة ونتيج ة لتف اقم . لوحظ مساران في كردستان في النصف الثاني من الق رن التاس ع ع شر
 ف  ي تركي ا وإي  ران كان  ت الع شائر ت  ضطر إل  ى ) 112 ( الجه  از البيروقراط ي الظل م والج  ور م ن جان  ب

 االنتقال إلى الحي اة الح ضرية الم ستقرة٬ وم ن جه ة أخ رى كان ت الغ زوات المتواص لة للرحّ ل تجب ر
 مم ا أث ار ال سخط الكبي ر . بعض العشائر الكردية غير المتنقلة على البدء بحياة متنقل ة أي حي اة الرحّ ل

 وك  ان . رحّ  ل و ه  و دف  ع األت  اوات العيني  ة الت  ي كان  ت اإلدارة العثماني  ة تطلبه  ا م  نهم ل  دى الع  شائر ال
 األكثر شقاء وصعوبة على التحمل ه و الم شاركة ف ي بن اء الط رق الس يما أن الك رد رأوا أن الط رق
 الت ي مّ دوها ل م تعم ل عل ى تح سين وض عهم فح سب ب ل س اعدت الق وات الحكومي ة٬ أي ضًا٬ ف ي قم  ع

 كما لم تعمل على التخفيف عن حياة الكرد تلك االصالحات التي أجراه ا حك ام تركي ا . حركة التحرر
 يئًا فه م ل  م يحل وا الق  ضايا القومي ة وال الديني ة ول  م يق دموا ش . وإي ران ف ي أواس  ط الق رن التاس  ع ع شر

 وظ ل . لسكان كردس تان باس تثناء فئ ة قليل ة الع دد م ن التج ار األثري اء م ن األرم ن واليه ودٍ واليون ان
 ف ي ) الع رب والك رد ( والم سلمين ) اآلشوريون٬ األرمن٬ اليونان ( السكان غير األتراك من المسيحيين

 . وضع مضطهد
 ني ال شغيلة الك رد م ن ظل م فإذا كان قبل هذا الح ين يع ا . تردت أوضاع سكان القرن التاسع عشر

 وم ن جه ة أخ رى م وظفي ) البك اوات والخان ات واألغ وات ( من جه ة م ن ط رف زعم ائهم : مزدوج
 تركيا وإيران الحكوميين فاآلن ونظرًا لالهتمام المتن امي به ذين البل دين م ن جان ب ال دول الرأس مالية

 ال دول األوربي ة ف ي ش ؤون ك ان ت دخل . أضيف ظالم مضطهد ثالث ) انكلترا٬ فرنسا٬ روسيا ( األوربية
 إيران وتركيا الداخلية وتغلغل الرأسمال في اقتصاد الدولتين قد أدى إلىترٍد أكب ر ف أكبر ف ي أوض اع

 وسار توسع الدول األوربية في النصف الثاني من القرن التاس ع . األقليات القومية ومن ضمنها الكرد
 . 1878 ـ 1877 الروسية التركية عشر بوتائر أسرع واشتد هذا المسار السيما بعد الحرب

 للسلطان الترك ي أن نظام ه يفق د 1878 ـ 1877 فضًال عن هذا أظهرت الحرب الروسية التركية
 فف ي . وبغرض توطيد الوضع المهتز قررت األوساط الحاكمة التركي ة تغيي ر سياس تها . سنده تدريجيًا

 ه ذه التغي رات ف ي كردس تان إذ ب دأت نهاية الثمانين ات ـ بداي ة الت سعينات م ن الق رن الع شرين تجل ت
 اإلدارة المحلي  ة وب  أمر م  ن الحكوم  ة المركزي  ة التق  ارب م  ع االقط  اعيين الك  رد ووجه  اء الع  شائر

 . ها ب وحاولت التزلف لهم واستمالتهم إلى جان
 ). 25 ـ ٬ 16ص 73 ( ت  م توزي  ع النق  ود والروات  ب واأللق  اب عل  ى زعم  اء وش  يوخ الع  شائر الكردي  ة

 ركية في من صب ال والي والقائمق ام م ع االحتف اظ ب الحق٬ عن د ال ضرورة٬ بالح د وعينتهم الحكومة الت
 وبف رض توجي ه الممثل ين ال شباب للفئ ة االس تقراطية الكردي ة ك ي يكون وا أوفي اء . من أطر نشاطاتهم

 ـ  م  دارس " مخل  صين للنظ  ام الحك  ومي ف  ي اس  تانبول وبغ  داد وفتح  وا ألجله  م كلي  ات حربي  ة خاص  ة
 ) الحمدي ة ( ذات ه٬ ب دأت الحكوم ة التركي ة ت شكل ف رق الخيال ة الكردي ة م ن الك رد وفي اآلن " العشائر

 . على شرف السلطان عبد الحميد الثاني ) 113 (
 اآلمال التي عقدتها تلك األوسط الحاكمة التركية على الحميدية ل م تعل ل إذ رف ض ج زء كبي ر م ن

 في تركيا انتقلت إلى إيران لل تخلص الكرد االنضمام إلى الحميدية بل حتى إن بعض العشائر القاطنة
 إنه ا . وبالنتيج ة ل م ين شأ أي ف وج كام ل وكان ت الق درات القتالي ة متدني ة ). ٬ 92 ص 104 ( من كل هذا

 الكفاح ضد الظلم التركي لم يضعف ول م . أقرب إلى الوحدات العسكرية غير المتدربة وال المنضبطة
 . المسلحة الكردية كانت نهاية القرن التاسع غنية باالنتفاضات . يفتر

 اشتغلت في درس يم انتفاض ة كردي ة كبي رة يع ود س ببها إل ى سياس ة 1891 ففي تشرين األول عام
 . وهبت مثل هذه االنتفاضات في مختلف أرجاء كردستان . السلطات التركية٬ الضريبية

 ة ف ي وعلى تخوم القرن التاسع عشر ـ العشرين تجلت بكل وضوح النتائج ال سلبية ل إلدارة التركي
 فالرحال ة الروس ي بينزنج ر ال ذي زار كردس تان ف ي تل ك اآلون ة كت ب م ا . األقاليم والمناطق الكردية

 الفظاظة والحكم الوحشي الذي طبقه كبار الموظفين األت راك قوب ل بالت صدي م ن قب ل ال سكان : " يلي
 ا الج ور الخاضعين وتطورت النزعة العسكرية إلى أعمال قرصنة وعنف٬ والشجاعة إلى ق سوة وأم

والتعسف والرشوات واالبتزاز بالترابط مع التجسس فقد ولدوا جوًا م ن الك ذب وع دم الثق ة المتب ادل
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 وكل هذا أدى إلى إفالس السكان بحيث أن حالة األصقاع النائية في الوقت الحاضر تمثل لوحة بعيدة
 ). ٬ 4ص 51 "( كل البعد عن الرضا والسرور

 ـ اإلمكان  ات  ـ الحميدي  ة  لل شيوخ والبك  اوات الك  رد ك  ي ي  سرقوا وينهب  وا وي  ضيقوا أعط ى تنظ  يم
 الخن  اق عل  ى بن  ي جل  دتهم م  ن أه  ل الع  شيرة الواح  دة وي  ستولوا عل  ى أراض  يهم وماش  يتهم ويخرب  وا

 وأم ا ال سلطات المدني ة فه ي . وقد ساعد إنشاء األفواج الحميدي ة عل ى تقوي ة الع شائر الكردي ة . القرى
 وتحولت القوات الحميدية إل ى ق وة ) 279 ـ ٬ 277ص 39 ( افت منها عدا أنها لم تستطع المجابهة فقد خ

 . موجهة٬ بالدرجة األولى٬ ضد تركيا
 وبن   اًء علي   ه كان   ت األوس   اط الحاكم   ة التركي   ة ت   ضطهد األك   راد ب   ال أدن   ى رحم   ة ت   ارة وتب   دأ

 وبالنتيجة أدرك زعماء الع شائر الكردي ة والمالك ون الكب ار عج ز الحكوم ة . باستعطافهم تارة أخرى
 . في اآلن ذاته كان استياء الكادحين الكرد في تنام مستمر . فاستغلوا هذا العجز في صالحهم

 لم تمح أسباب  ال سخط ل دى الك رد حت ى بع د انت صار الث ورة البرجوازي ة واس قاط نظ ام ال سلطان
 ة مم ا أث ار س خط سياس . فحكومة تركيا الفتاة خيبت آمال الكرد وأم انيهم . التركي عبد الحميد٬ الدموي

 األرستقراطية العشائرية واألعيان والوجهاء األكراد سياسة تركيا الفتاة القومية التي تط ورت ح سب
 . ف  صائل الحميدية  ـ انه  ارت فعلي  ًا ). ٬ 11ص 110 " ( ش  وفينية فظ  ة " تعبي  ر فالديمي  ر مينورس  كي إل  ى

 األك  راد غي  ر تركي  ا الفت  اة بتج  سيدها أم  اني البرجوازي  ة التركي  ة والمالك  ين ب  دأت التنكي  ل بالزعم  اء
 . ) 114 ( المرغوب بهم

 إن سياس  ة اإلره  اب والدعاي  ة ال  شوفينية المنفلت  ة م  ن عقاله  ا وتقطي  ع أوص  ال الحق  وق الوراثي  ة
 . للوجهاء واألعيان الكرد٬ إن كل هذا قد هز ثقة البكوات والشيوخ األكراد بحكومة تركيا الفتاة

 قوقها وامتيازاتها التقليدية وه ذا م ا س بب لم ترغب األرستقراطية القبلية العشائرية بالتنازل عن ح
 بي د أن الع داوة والتن افس ب ين . نفورها م ن النظ ام الجدي د وس عيها إل ى التح رر م ن ال سيطرة التركي ة

 أعاق ا كال سابق٬ عملي ة ) ٬ 111 ص 165 ٬ 104 ـ ٬ 154 ص 92 راجع بتفصيل أكث ر ( الزعماء األكراد
 فادة من هذه الخالفات في صالحها ل م تل ق النج اح ومحاوالت سلطات تركيا الفتاة االست . توحيد الكرد
 . وتنامت األمزجة المناهضة للترك في كردستان . المطلوب

وفي ذاك الحين طالب القوميون األكراد بحكم ذاتي إداري لكردستان وتخفيض الضرائب وضبط
 زي  ة كم  ا ط  البوا بإن  شاء ج  يش وطن  ي ك  ردي لحماي  ة ح  دود كردس  تان وتنظ  يم اإلدارة المرك . جمعه  ا

 المحلي  ة وف  تح م  دارس للتعل  يم باللغ  ة الكردي  ة وترش  يح األك  راد لمن  صب ال  ضباط وكب  ار الم  وظفين
 ). ٬ 182 ص 214 ( المدنيين

 وأق دمت . بعد دخول تركيا في الحرب تحولت األراض ي الت ي ي سكنها الك رد إل ى مي دان للمع ارك
 ي  ة إل  ى حال  ة اإلف  الس الق  وات التركي  ة عل  ى م  صادرة الماش  ية والممتلك  ات وأوص  لت الق  رى الكرد

 عدا هذا٬ استخدمت األوساط التركية الحاكمة األكراد ضد . ) 115 ( وكانت تقتل السكان األكراد المدنيين
 ـ م  ن األرم  ن واآلش  وريين  152 ٬ ( وبالنتيج  ة ص  ار وض  ع الك  رد أكث  ر ش  قاء . ال  سكان الم  سيحيين

 ). 3 ـ 33 ص
 . حرك ة التح رر ال وطني الكردي ة تحت تأثير ثورة أوكتوبر االشتراكية حدثت تط ورات هام ة ف ي

 واآلن تعك س حرك ة التح رر ال وطني الكردي ة . فهي نضجت وترسخت ايديولوجيًا وسياسيًا وتنظيمي ًا
 . مصالح الشعب الكردي الوطنية أكثر بكثير من السابق

 وقد وقعت كردستان٬ بعد الح رب . بيد أن عقبات كبيرة جديدة ظهرت أمام توحيد الشعب الكردي
 ألولى٬ فريسة لتجزئة جديدة إل ى أربع ة أق سام ب ين أرب ع دول م ن دول ال شرق األدن ى ه ي العالمية ا

 وص  ار الك  رد عل  ى عالق  ة م  ع وح  دات سياس  ية أكث  ر توط  دًا مث  ل . تركي  ا وإي  ران والع  راق وس  ورية
 وانتهجت أوساط هذه البلدان الحاكمة سياسة . الجمهورية التركية وإيران المركزية والمملكة العراقية

 ورغ م أن ال صالت ب ين . افر والتماسك في صالح األمم المسيطرة٬ التركية والعربية واإليراني ة التض
 أجزاء كردستان المبعثرة لم تنقطع بالكامل فإن المسألة الكردية٬ منذ ذاك الوقت٬ بدأت تدريجيًا تتخذ

 . طابعًا اقليمًا
 ا ف ي الفت رة م ا ب ين الح ربين كان للتهجير القسري للعشائر الكردية من قبل حكومتي إيران وتركي

 ونتيج ة للتق سيم النه ائي لكردس تان وتثبي ت . العالميتين عواقب قاسية للغاي ة إذ هلك ت ع شائر بأكمله ا
نظام ح دودي ص ارم٬ خاص ة ب ين تركي ا وإي ران ُحرم ت الع شائر ش به الرح ل الت ي كان ت محطاته ا
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 واآلن ص اروا مل زمين . ر للح دود الصيفية أو ال شتوية ف ي أراض ي الدول ة األخ رى٬ م ن العب ور الح
 . بدفع مبالغ كبيرة لقاء هذا

 بعد هزيم ة وانهي ار االمبراطوري ة العثماني ة اس تعجلت بل دان الوف اق باالس تحواذ عل ى األراض ي
 وبغية استمالة الكرد وعدوا القوميين األك راد بإن شاء دول ة كردي ة ذات . التي احتلتها والسيطرة عليها

 بي د أن انت صار الث ورة الكمالي ة . 1920 هذه الوعود ف ي معاه دة س يفر لع ام وانعكست . استقالل ذاتي
 وقد رفض الكم اليون ه ذه الخط ة بع د أن . نسف خطة إنشاء مثل هذه الدولة تحت حماية دول الوفاق

 . وطدوا مواقعهم
 األك راد ورد . اتخذت قيادة الجمهورية التركية الفتية موقفًا شوفينيًا سافرًا تجاه القوميات في تركيا

 أق ر 1927 وف ي حزي ران ). 68 راج ع بالتف صيل ( على هذا الموق ف بانتفاض ة ت م س حقها بك ل ق سوة
 وخ الل . المجلس القومي العظيم قانونًا ي نص عل ى ترحي ل الك رد م ن الوالي ات ال شرقية إل ى الغربي ة

 . 1925 عدة سنوات تم ترحيل اآلالف من المشاركين في انتفاضة عام
 ووض عت . إلبادة الجسدية للسكان األكراد سياسة الحكومة التركي ة الرس مية صارت المالحقات وا

 آرارات قم  ع االنتاض  ة الكردي  ة ف  ي إقل  يم الق  وانين ال  صادرة ف  ي تركي  ا ف  ي الثالثين  ات ال س  يما بع  د
 وض  عت ه دفًا له  ا ه و س  حق ال شعور بالكرام  ة القومي ة وال  وعي ال ذاتي ف  ي الك  رد ) 1931 ـ 1930 (

 . لكرد وتسريع عملية دمج ا
 انتفاض ة ) دارة المدني ة رئ يس اإل ( وابراهيم حسكي ) قائد القوات المسلحة ( قاد احسان نوري باشا

 وق د ن سفت الحكوم ة التركي ة المباحث ات م ع ). ٬ 25ص 214 ) ( آغ ري ـ داغ ( إقل يم آرارات الكرد ف ي
 ف  صائل وف  ي م  سار االنتفاض  ة تمكن  ت ال . ق  ادة االنتفاض  ة راف  ضة االعت  راف بحق  وق الك  رد القومي  ة

 وت م اس قاط ع دة . المسلحة الكردية من أسر عدد كبير من األتراك واستولت على تجهيزات ع سكرية
 ول م يك  ن بالم ستطاع ك سر مقاوم  ة الث ائرين إال بع  د ). ٬ 83ص 209 ( ط ائرات م ن مجموع  ة التأدي ب
 ي ة قري ة كرد / 165 / ونتيجة ألعمال االضطهاد والعنف القاس ي عان ت . استنزاف قوى الكرد بالكامل

 . بيتًا كرديًا 7716 وأحرقوا
 وهل ك الكثي رون م ن الرج ال . كرديًا جله م م ن األطف ال والن ساء والعج ائز 8664 وقد القى حتفه

 وغاب قائد االنتفاضة إح سان ن وري ). ٬ 156ص 104 ( في المعارك بينما اختبأ جزء منهم في الجبال
 االس تخدام الرس مي للغ ة الكردي ة بعد س حق االنتفاض ة حظ ر األت راك . عن األنظار مختفيًا في إيران

 م ن " وكردستان " و " الكردي " وُشطبت كلمتا . وصودرت الكتب الصادرة باللغة الكردية وتم احراقها
 وت م " أت راك الجب ال " وقد ورد الحديث ع ن الك رد ف ي ه ذه الكت ب فق ط ب أنهم . جميع الكتب المدرسية

 ب ال  سفر والترح  ال ف  ي الوالي  ات وحظ  روا عل  ى األجان . ع  زل أراض  ي الك  رد ع  ن الع  الم الخ  ارجي
. الشرقية

 ف ي ( أنشأ المهج رون ال سياسيون الك رد ممثل و القي ادات الع شائرية واالنتيليجين سيا 1927 في عام
 ـ ف  ي لبن  ان ) ٬ 164ص 91 ) ( ديتروي  ت  م  ن المجموع  ات ) ٬ 53ص 173 ( وح  سب معطي  ات أخ  رى

 حول هذا التنظيم بعد عدة سنوات إل ى وقد ت . خوبيون : الكردية المبعثرة والمشتتة تنظيمًا جديدًا اسمه
 . هيئة أركان للقومية الكردية

 ينتمي تنظيم خويبون إلى ممثلين عن مختلف االتجاهات السياسية وكان يتمتع بالهيب ة الكبي رة ك ل
 م  ن اح  سان ن  وري وج  الدت وكم  ران ب  درخان ومم  دوح س  ليم وق  دري جمي  ل باش  ا وح  سن ح  اجو

 . وغيرهم
 طابعًا عسكريًا سياسيًا على المكشوف وتضمن برنامجه مطالب منها اتخذ الحزب الكردي الجديد

 تأس يس ح  زب كردس  تاني موح  د م  ع االع  داد النتفاض  ة مناه  ضة للت  رك وانتخ  اب قي  ادة علي  ا وإقام  ة
 طالبت خويبون باالقتصار في هذين البلدين عل ى الحك م ( عالقات جديدة مع حكومتي سورية وإيران

 ورأوا ف ي رض ا باش ا حل يفهم ) 54 ـ ٬ 53ص 173 ( الحزب م ع الطاش ناق وتعاون أفراد . الذاتي الثقافي
 . في المعركة القادمة ضد األتراك

 ون داء الكف اح ض د . لم يف رق زعم اء خوبي ون ب ين األوس اط الرجعي ة والجم اهير التركي ة الكادح ة
جمي  ع األت  راك أث  ر س  لبًا الحق  ًا ف  ي تط  ور حرك  ة التح  رر ال  وطني٬ وف  ي نهاي  ة المط  اف تعرض  ت

. للهزيمة 1931 ـ 1930 تفاضة التي نظمها خويبون في عام االن
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 مما أسهم ف ي ن سف هيب ة خويب ون وس معتها أي ضًا ه و تل ك ال صالت م ع ال دول اإلمبريالي ة الت ي
 حاولت سوية مع الطاشناق استغالل الحزب ض د االتح اد ال سوفييتي ع دا ه ذا ل م تعتم د خوبي ون ف ي

 ُع إل ى إقام ة تح الف م ع الك ادحين األت راك ول م تناض ل ض د نشاطها على الفالحين الك رد كم ا ل م تَ ْد
 . تعسف كبار اإلقطاعيين والشيوخ

 أص درت الحكوم ة التركي ة قانون ًا ي نص عل ى تق سيم األراض ي 1932 في الخامس م ن أي ار ع ام
 حماية " التي يقطنها األكراد إلى أربع مناطق علمًا أن واحدة منها قد أفرغت كليًا من األكراد بغرض

 ومن جديد حظروا على األك راد المهج رين ). ٬ 57 ص ) 173 ( وتم اعتبارها منطقة محظورة " نظام ال
 وت  م اعتق  ال ق  سم م ن ال  شيوخ والبك  اوات األك  راد وت  رحيلهم٬ وق  سم آخ  ر . التنق ل ف  ي اللب  اس الق  ومي
 . وعمل الترك على تأجيج نار العداوة والتفرقة والحقد بين العشائر الكردية . خضع للرشوة والشراء
 أقر البرلمان التركي قانونًا آخر موجهًا ض د األقلي ات القومي ة إذ امتل ك 1934 وفي صيف عام

 في ه م ع " تأقلم ت " وزير الداخلي ة الح ق ف ي تب ديل مك ان إقام ة مختل ف ال شعوب ح سب الم دى ال ذي
 ). ٬ 133 ص 68 ( الثقافة التركية

 القضية الكردية تكاد تك ون أه م أن 1936 ذكر كمال أتاتورك في افتتاحية جلسة المجلس في عام
 وبعد مرور س نتين٬ ). ٬ 59ص 173 " ( الخالص منها وإلى األبد " قضية تنتصب أمام البالد ودعا إلى

 صرح وزير داخلية تركيا آنذاك جالل بايارأن ه ل م يع د هن اك وج ود لق ضية ) 1938 ( صيف عام
 ). ٬ 83ص 185 ( كردية

 مه  ام جدي  دة ع  شية الح  رب العالمي  ة الثاني  ة وف  ي انت  صبت أم  ام حرك  ة التح  رر ال  وطني الكردي  ة
 رفع مستوى الوعي الذاتي الكردي لدى الفالحين الكرد وهم القوة المحركة األساسية للحرك ة : أثنائها

 وتقوي  ة روح التنظ  يم ل  دى الجم  اهير الثوري  ة زتأس  يس ح  زب سياس  ي ق  ادر عل  ى ج  ذب جم  اهير
 ضال الكرد من أجل حقوقهم القومي ة ف ي تركي ا يتحق ق ومنذ أواسط األربعينات بدأ ن . الكادحين الكرد

 ). ٬ 12ص 141 ( بصورة أساسية بالوسائل السلمية
 . الع  سكري وإق  رار دس  تور جدي  د ف  ي تخفي  ف وض  ع أك  راد تركي  ا 1960 ل  م ي  ساعد انق  الب ع  ام

 ون جدي د وقد تم اقرار قان . فالحكومة التركية واصلت سياسة الدمج الشوفينية وتتريك السكان األكراد
 ـ بحجة الصراع مع الشيوخ األكراد ولكن هذا القانون طبق وه بن سبة ) 105 رقم ( ينص على الترحيل

 وقد حظر قانون األج زاب ال سياسية . أكبر ضد الشخصيات الكردية من ذوي األمزجة الوطنية الحقة
 ي برنامجه ا ٬ حظر انشاء تلك األحزاب التي يمكن أن تعت رف ف 1965 الذي تم اقراره في تموز عام
 . بوجود أقليات قومية في تركيا

 ـ ح  زب 1978 وف  ي ع  ام . تأس  س ف  ي تركي  ا الح  زب ال  ديمقراطي الكردس  تاني 1965 ف  ي ع  ام
 وه ذا الح زب ال ذي ين شط حالي ًا تح ت األرض يق وم بعم ل كبي ر ف ي مج ال رف ع . العمال الكردستاني

 . رد مستوى الوعي الذاتي الوطني والطبقي لدى العمال والفالحين الك
 ف  ي ظ  روف حظ  ر ك  ل المطبوع  ات عل  ى االط  الق باللغ  ة الكردي  ة حاول  ت الشخ  صيات الكردي  ة
 التقدمي ة بكثي ر م ن المخ اطرة والخ وف إص دار مج الت ت ساعد ف ي تط وير اللغ ة الكردي ة والفلكل  ور

 وفي النصف الثاني من السبعينات صارت تصدر المطبوع ات الكردي ة ف ي تركي ا وبالتت الي . والثقافة
 والت   ي ل   م تت   ضمن نق   دًا ل   سياسة ال   سلطات الرس   مية واألح   زاب ) ٬ 224ص 67 بالتف   صيل راج   ع (

 البرجوازية تجاه الشعب الكردي فحسب ب ل ألق ت ال ضوء أي ضًا عل ى الن واحي االجتماعي ة والقومي ة
 . الساخنة في القضية الكردية

 ه ا أعلن ت أوس اط بعد اسقاط النظ ام الملك ي الم تعفن ف ي إي ران وتع اظم ن شاط الحرك ة الكردي ة في
 ـ ف  ي ( تركي  ا الحاكم  ة ف  ي الوالي  ات الت  ي يقطنه  ا الك  رد  19 غازيانت  اب٬ مالطي  ه٬ س  يواس٬ أورف  ة

 وازدادت أعمال العنف واالضطهاد في أقاليم كردس تان تركي ا٬ خاص ة بع د . األحكام العرفية .) والية
 . 1980 انقالب خريف عام

 قت صادية واالجتماعي ة وال سياسية ف إن سياس ة وهكذا رغم التطورات الملحوظة في حياة ال بالد اال
 . أوساط تركيا الحاكمة تجاه الشعب الكردي ال تزال كسابق عهدها

 الفرق واح د فق ط ه و أن انكلت را كان ت . وعلى النهج نفسه تجاه الكرد تسير أوساط إيران الحاكمة
ة االنفصالية ف ي الحرك ة تتدخل بنشاط أكبر في شؤون إيران الداخلية وأما تأثير االتجاهات االقطاعي
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 بيد أن العشائر الكردية كانت تتعرض للقمع في إيران وتركيا عل ى ح د س واء . الكردية فكان أشد قوة
 . ولغاية اآلن

 بعد انتهاء الحرب العالمية األولى ك ان زع يم أك راد إي ران المعت رف ب ه ه و اس ماعيل آغاس يمكو
 ل م تتق زز نف سه . نموذجيًا دون أية مب ادئ سياس ية كان اقطاعيًا كرديًا . زعيم عشيرة شكاك ) سميتكو (

 هذا بالطبع٬ قد أض عف حرك ة التح رر الت ي ل م ت صل ف ي إي ران إل ى . من أية وسائل لبلوغ أغراضه
 س  قطت م  ا ي  سمى 1922 وف  ي ع ام . التخ وم القومي  ة وه  ذا م ا س  ّهل عل  ى الحكوم  ة اإليراني ة س  حقها

 . مملكة سيمكو
 ت  سريع ال  دورة التجاري  ة ) 1941 ـ 1925 ( عه  د رضاش  اه أدى بن  اء الط  رق ف  ي كردس  تان ف  ي

 وس اهمت ه ذه العملي  ة٬ ب دورها ف ي إن شاء س  وق إيراني ة عام ة مرتبط  ة . والت داول النق دي ف ي ال  بالد
 الحصيلة الرئي سية ( وساعدت سياسة المركزة . ارتباطًا وثيقًا بسياسة مركزة البالد التي انتهجها الشاه

 . سية ومالكي األراضي في تحقيق سلطتهم السياسية في البالد البرجوازية الفار ) لحكم رضاشاه
 س  اهم تطبي  ق سياس  ة المرك  زة وت  صفية انغ  الق الع  شائر ف  ي التق  ارب ب  ين ش  عوب إي  ران العدي  دة

 بيد أن عملية التوحي د وتحط يم االنغ الق الق ومي٬ . وتوحيد أراضيها في كل اقتصادي وسياسي واحد
 تراف  ق باش  تداد الظل  م ال  ذي لح  ق باألقلي  ات القومي  ة العدي  دة مثلم  ا ه  ي الح  ال ف  ي تركي  ا الج  ارة ق  د

 . وإخضاعها لألمة المسيطرة
 ت حكومة رضا شاه حالة من المثالية على توحيد الدول ة ال ذي تحق ق عل ى األرض اإليراني ة أضف

 وقد تم غرس مصطنع مثًال لعبادة الدولة الساسانية القديمة بل حت ى األخميني ة . في العصور الوسطى
 .... وكانت أراضي الدولة القديمة وقوامها األثنى تقارن بالبهلوية إلخ . موذجين للدولة المركزية كن

 كتب  ت . بانتهاجه ا سياس ة الدول ة العظم ى أنك رت الحكوم ة وج  ود أقلي ات قومي ة عدي دة ف ي إي ران
 وأم ا . نقاء الكرد واللورهم اإليرانيون األكثر ) : "... 1933 / 5 / 28 ( اإليرانية ) النجمة " ( ستير " جريدة

 " فه  م م  ن حي  ث العن  صر ال يختلف  ون ع  ن الف  رس ) أي األذربيج  انيين ( م  ا يتعل  ق ب  الترك اإلي  رانيين
 ال تثي   ر الحكوم   ة ):" 1933 / 7 / 30 " ( ش   فاك " وال   شيء ذات   ه زعمت   ه ص   حيفة إيراني   ة أخ   رى ه   ي

 ضمة إل ى اإليرانية ودستور إيران األساسي أية فروق بين القوميات واللغات واألدي ان والع شائر المن
 ..." عدا هذا هم أنفسهم ال يودون حمل اسم آخر غير االسم المشرف إيراني . قوام الدولة

 ال وج  ود :" 1930 ت  شرين األول ع  ام 21 أعل  ن النائ  ب ف  ي المجل  س اإليران  ي دش  تي ف  ي جل  سة
 رة لمسألة كردية في إيران ألن الكرد٬ هن ا ال ينظ ر إل يهم كأقلي ة قومي ة ب ل ُيعتب رون م ن أبن اء الع شي

 جمي ع ع شائر إي ران إيراني ون ـ أبن اء أس رة :" وردد الك الم ذات ه نائ ب آخ ر ". الواحدة م ع اإلي رانيين
 ). ٬ 193 ص 65 " ( واحدة

 عن دما 1928 ـ 1927 انتهجت حكومة رضا شاه سياسة القمع العسكري لألكراد خاصة ف ي ع ام
 . اكتمل بناء الطرق البرية في المناطق التي تسكنها العشائر

 دموا ض  د الع  شائر تل  ك الطرائ  ق والوس  ائل المجرب  ة مث  ل تألي  ب زعم  اء ع  شائر عل  ى لق  د اس  تخ
 وف ي ح االت الخ ضوع . ) 116 ( وم ا إل ى ذل ك ) الجينوس يد ( آخرين وسياسة الترحي ل واإلب ادة الجماعي ة

 الطوعي كانوا يتركون رئيس العشيرة موقتًا ف ي مكان ه ك ي ي ستخدمونه ك أداة عمي اء لتحقي ق سياس ة
 . الحكومة
 . وبقدر إخضاع العشائر كان يتم ابدال السلطة بمدني ة . خذ يظهر وكالء وزارة المالية والبوليس وأ

 ف  ي الثالثين ات اص  طدم رض ا ش  اه . وام تأل الجه از اإلداري بأش  خاص ينتم ون إل  ى القومي ة الفارس ية
 . بصعوبات اقت صادية وسياس ية كبي رة داخ ل ال بالد واض طر إل ى تخفي ف االض طهاد ف ي ح ق الك رد

 ال نزع السالح وال بن اء ) وغيرها 1925 ٬ 1926 ٬ 1930 أعوام ( كن لم يستطع سحق االنتفاضات ول
 الطرق العسكرية وال شراء بعض الزعماء والخانات وال سياسة الدمج٬ لم يستطع كل هذا أن يساعد

 ومم  ا ي  شهد عل  ى ف  شل سياس  ة األوس  اط الحاكم  ة اإليراني  ة٬ . رض  ا ش  اه ف  ي ح  ل الم  سألة الكردي  ة
 ) مليون  ا ش  خص تقريب  ًا ( ئرية حقيق  ة أن األكثري  ة ال  ساحقة م ن الرح  ل وأش  باه الرح  ل ال سابقين الع شا

 الذين تم تحويلهم بصورة تعسفية إلى حياة االستقرار والتحضر قد ع ادوا ثاني ة إل ى نم ط حي اة التنق ل
 ). ٬ 233 ص 69 (

لح رب العالمي ة تضافرت مختلف فئات الشعب الكردي٬ االجتماعي ة ح ول الراي ة القومي ة ع شية ا
وحت ى ف ي . الثانية في مجابهة الخطر ال داهم إذ ظه رت التنظيم ات ال سياسية ف ي كردس تان اإليراني ة
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 ) جيان تعن ي االنبع اث أو البع ث أو النه ضة ( حزب انبعاث كردستان ( سنوات الحرب العالمية الثانية
 . الوطن : وصار له لسان حاله الناطقة باسمه مجلة نيشتمان أي

 ء الح رب العالمي ة الثاني ة ط رح الح زب ه دفًا أمام ه ه و ح صر ن ضال الك رد التح رري بعد انته ا
 وم ن هن ا انبعث ت ض رورة إقام ة ال صالت م ع جمي ع الق وى . وبالذات في ح دود ك ل دول ة عل ى ح دة

 . التقدمية التي كانت تناضل ضد الحكومات الرجعية في إيران وتركيا والمملكة العراقية
 ـ النه   ضة ت   سمية جدي   دة ه   ي الح   زب 1945 ف  ي ت   شرين الث   اني ع   ام  اتخ   ذ ح   زب االنبع   اث

 الديمقراطي الكردستاني وتم انتخاب لجنة مركزية للحزب برئاس ة القاض ي محم د وت م اق رار النظ ام
 وق   د انت   سب إل   ى ص   فوف الح   زب وجه   اء وأعي   ان ع   شائر مدين   ة . ال   داخلي للح   زب وبرنامج   ه

 ـ القبلي ة وجدت قيادة الحزب نف سها واقع ة ف ي أي دي . مهاباد  كب ار االقط اعيين والزعام ات الع شائرية
 وق د أع اق . وقد أعاق هذه الظروف تطور االتجاهات وممثلي األسر المتنف ذة . وممثلي األسر المتنفذة

 وكان برنامج ه خالي ًا م ن . هذا الظرف تطور االتجاهات الثورية في الحزب الديمقراطي الكردستاني
وبح ضور زعم اء ع شائر 1946 لع شرين م ن ك انون الث اني ع ام في الثاني وا . أية مطالب اجتماعية

 وق  د حقق  ت الحكوم  ة . ال  زازا والمام  اش والمنغ  ور أعل  ن قاض  ي محم  د الحك  م ال  ذاتي ف  ي كردس  تان
 الكردية المستقلة عددًا من اإلجراءات التقدمية الهامة٬ وقبل كل شيء في مجالي الثقافة والتعليم وفي

 وت م . ال م ن أج ل مح و األمي ة وأعلن ت اللغ ة الكردي ة لغ ة رس مية أراضي هذه الجمهوري ة ب دأ الن ض
 . افتتاح مدارس كردية ومسرح كما بدأت تصدر جريدة كردية

 وأعي  ر اهتم  ام خ  اص بتح  سين ظ  روف الخ  دمات الطبي  ة . وص  ار الب  ث اإلذاع  ي باللغ  ة الكردي  ة
 ). 77 ـ ٬ 76ص 173 ( والضمانات االجتماعية للسكان وتخديم المدن

 م خطوات الحكومة المستقلة التي ضمت ممثلي وجهاء العشائر وكب ار االقط اعيين مع ذلك لم تتس
 س قوط الحك م ( بثبات األفعال والحلول٬ واستغلت القوى الرجعية اإليرانية عددًا من العوامل الداخلي ة

 والخارجية فأق دمت عل ى قم ع الجمهوري ة الكردي ة بك ل ق سوة بع د أن ) الذاتي في أذربيجان اإليرانية
 . ت سنة واحدة ال أكثر عاش

 لم يتغير وضع أكراد إيران حتى بعد اسقاط ساللة بهلوي وانتصار الثورة المناهضة لالمبريالي ة٬
 ففي دستور إيران الجديد٬ تم وبالكامل٬ تجاهل مصالح الكرد القومية٬ مثلما تم تجاهل مصالح أقليات

 م ضطهدة الت ي تناض ل م ن أج ل حقه ا ف ي ويظل الكرد في حالة من األقلية ال . البالد القومية األخرى
 . االستقالل القومي والسالح في يديها

 سنحاول القاء نظرة مختصرة إلى سياس ة الحكوم ة العراقي ة٬ الع شائرية بغي ة تك وين ت صور ع ن
 . العالقات العشائرية في العراق المعاصر

 1918 عراق ينقسم في ع ام نما النظام اإلداري العراقي في رحم النظام العثماني القديم فإذا كان ال
 . لواء / 14 / إلى ثالث واليات فهو قد انقسم بعد السيطرة االنكليزية إلى

 . شملت األراضي التي يسكنها الكرد ) كركوك والموصل وآربيل والسليمانية ( أربعة منها
 كما ورد آنفًا كان األتراك في فترة سيطرتهم٬ يعتم دون عل ى كب ار اإلقط اعيين وزعم اء الع شائر

 ساعدونهم ف ي االس تحواذ عل ى أراض ي الع شائر إال أن النظ ام العثم اني الم تعفن ك ان ع اجزًا ع ن وي
 بعد استيالء إنكلت را عل ى الع راق هب ت ال سلطات الع سكرية بك ل ح زم . التخلص من مقاومة العشائر

 إلى جانب زعماء العشائر ووهبوهم الحق في تلك األراضي التي كانت٬ قبل مجيء اإلنكلي ز٬ ت شكل
 وبه  ذه ). ٬ 35 ص 139 ( وص  ارت ه  ذه األراض  ي ملكي  ة وراثي  ة للزعم  اء . م  شاعًا ألف  راد الع  شيرة

 ع ن طري ق الق وة ( الصورة٬ إن الخطوات التي لم يتمكن الترك من تحقيقها استطاع اإلنكليز تطبيقه ا
 طة وقد سعت سلطات االحتالل اإلنكليزية إلى تعزي ز س ل ). العسكرية والتواطؤ مع الزعماء المحليين
 وتم ت  وص ياغة نظ ام الحك م الجدي د عل ى ). ٬ 121ص 106 ( الشيوخ وزعم اء الع شائر األكث ر نف وذًا

 أساس التنظيم العشائري واحترام العادات العشائرية ومساندة الشيوخ الذين ك انوا ي ستغلونهم لتحقي ق
 . تدابير اإلدارة
 شيوخ فظه  رت فئت  ان اإلنكليزي  ة إل  ى االنق سام ف  ي ص  فوف ال " الترغي  ب والترهي  ب " أدت سياس ة

 مثًال عشيرة برزنجي بزعامة الشيخ محمود والثانية التي تحولت إلى .( احداهما بمزاج معاٍد لإلنكليز
 ـ آغ ا ( إدارة مطيعة ف ي أي دي الم ستعمرين اإلنكلي ز  وبقي ام نظ ام ). ع شيرة بي تش دار بزعام ة ب ابكر

وسائل تعزي ز هيب ة اإلدارة المحلي ة بغي ة حاولت السلطات االنتدابية بشتى ال ) 118 ( االنتداب اإلنكليزي
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 وصار زعم اء الع شائر ال ذين ك ان االنكلي ز ق د وثق وا به م لحراس ة النظ ام . إعاقة تقوية نفوذ العشائر
 وجمع الضرائب وما إلى ذلك٬ ال سند الرئي سي لنظ ام االنت داب االنكلي زي وم ن ث م لل ساللة الهاش مية

 وك ان المف وض ال سامي 1958 و 1921 تها م ا ب ين ع امي الدمية التي حكم اإلنكلي ز الع راق بم ساعد
 وكان الملك والحكومة يتصرفان من خ الل المست شارين اإلنكلي ز . االنكليزي الحاكم الفعلي في البالد

 ). 120 ـ ٬ 106 ص 106 راجع بالنفصيل (
 بق  در م  ا كان  ت ال  سلطة المركزي  ة وهيئ  ات اإلدارة المحلي  ة تتع  زز ك  ان نف  وذ التنظ  يم الع  شائري

 لزعم  اء كثي  رين ع  شية ) نظ  رًا للهب  وط ال  سريع ف  ي نف  وذهم ( وق  د أوقف  وا تق  ديم المعون  ات . ضعف ي
 . الحرب العالمية الثانية

 انتقل ت مقالي د الحك م مباش رة إل ى ي دي المل ك ال ذي اعتم د ) 1932 ع ام ( بعد إلغاء نظ ام االنت داب
 بالد م   ن خ   الل وحكم   ت الحكوم   ة الملكي   ة ال . عل   ى كب   ار مالك   ي األراض   ي وزعم   اء الع   شائر

 ـ ـ      حت     ى ع     ام 14 المت     صرفيات الت     ي بل     غ ع     ددها  ك     ان القائمق     امون يخ     ضعون . 1970 
 والقائمقامي ة كان ت ب  دورها تنق سم إل ى ع  دة ن واحي ي شرف م دير عل  ى ك ل ناحي ة منه  ا . للمت صرفيات

 . ) 119 ( وهناك المخاتير الذين كانوا يخضعون لمديري النواحي
 عدد من رجال البوليس الذين بواستطهم يق يم ال صلة م ع كما هي الحال في تركيا يخضع للمدير

 . وقد وصف الم سؤول اإلنكلي زي ف ي كردس تان الع راق ف . زعماء العشائر وكبار موظفي الحكومة
 ة ع   ديمو المب   ادئ فل جهل   ة أج   الف وس " ب   أنهم ) بع   د الح   رب العالمي   ة األول   ى ( ه  اي درك الع   راق
 انظ ر ( ي تش عل ى ال شيء نف سه بع د ع شرين عام ًا ل . وركز الباح ث اإلنكلي زي ي ه . يمارسون االبتزاز

190 .( 
 كان  ت انتفاض  ات الك  رد الكثي  رة ف  ي فت  رة االنت  داب اإلنكلي  زي ت  شتعل عل  ى ال  دوام٬ ف  ي ال  سنوات

 وكانت هامة٬ على وجه الخصوص انتفاضة الكرد من عشيرة برزان ي بزعام ة الفت ى . الالحقة أيضًا
 أهميته أن المنظمات الديمقراطية والقومية الكردية ومماله ). 1945 ـ 1943 ( مصطفى برزاني

 وأدت العملي  ات الم  شتركة الت  ي قام  ت به  ا الع  شائر الكردي  ة ) 120 ( المحليةق  دمت الم  ساعدة للث  ائرين
 الم سلحة والمنظم ات الديمقراطي  ة إل ى ح  صول الع شائر واألح زاب ال  سياسية عل ى حري  ة كبي رة ف  ي

 حك م ال ذاتي ف ي مج ال التربي ة والثقاف ة فتوقف ت االنتفاض ة وعدت الحكومة األك راد بحق وق ال . العمل
 لفترة من الزمن إال أن الحكومة ما إن طالب ت بالخ ضوع دون قي د أو ش رط حت ى ان دلعت االنتفاض ة

 . بقوة جديدة
 واندمج كف اح الع شائر الكردي ة م ع 1946 تشكل الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق عام

 تم وز 14 ( للشعب العراقي بأسره الذي أنجز عملية اس قاط النظ ام الهاش مي الحركة الثورية الواسعة
 ). 1958 عام

 فسرعان ما . ) 121 ( بيد أن الثورة الديمقراطية البرجوازية في العراق لم تحقق آمال الشعب الكردي
 ب  دأت الحكوم  ة الجمهوري  ة بالتح  الف م  ع زعم  اء الع  شائر٬ ال  رجعيين التح  ريض عل  ى ال  صدامات

 واستغلت حكومة عبد الكريم قاسم هذه ال صدامات كحج ة لب دء . ي مناطق كردستان العراق الدموية ف
 . 1961 الحرب ضد األكراد في أيلول عام

 عندما تم عق د اتفاقي ة ح ول وق ف اط الق 1975 تواصلت الحرب٬ مع بعض التوقفات٬ حتى عام
 ق األك راد الع راقيين القومي ة وقد تم االعتراف بحقو . النار بين حكومة حسن البكر والزعماء األكراد

 ودخلت في قوام من اطق الحك م . قانون الحكم الذاتي لألكراد 1974 آذار عام 11 رسميًا إذ صدر في
 فله ذه المن اطق الكردي ة مجل س ت شريعي . الذاتي ثالثة أق اليم كردي ة ه ي ال سليمانية وآريبي ل وده وك

 . ة خاص بها وحكومة خاصة بها كما تتصرف بميزانياتها الخاص
 قام نائب الرئيس العراقي صدام حسين بجولة تفقدية في إقليم كردس تان 1976 في صيف عام

 واعت  رف أن  ه دون تنمي  ة كردس  تان ذات الحك  م ال  ذاتي ي  ستحيل ت  صور التنمي  ة ف  ي الع  راق بأس  ره
 رغ  م أن قي  ام الحك  م ال  ذاتي أعط  ى نتيج  ة مح  دودة إال أنن  ا٬ م  ع ذل  ك٬ ال ن  زال ف  ي بداي  ة :" وأض  اف

 ). 1976 ـ 7 ـ 253٬8 " ( لطريق ا
 عان  ت أق  اليم كردس  تان 1980 ونتيج  ة للح  رب اإليراني  ة العراقي  ة الت  ي اش  تعلت ف  ي أيل  ول ع  ام

. العراق معاناة شديدة
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 الجزء الثالث
 العالقات الزراعية والتنمية االقتصادية

 مراحل التطور التاريخي للعالقات الزراعية
 عية في القرون الوسطى التطور التدريجي للعالقات الزرا

 قبل االنتقال إلى تحليل العالق ات الزراعي ة ف ي كردس تان المعاص رة س نتوقف بايج از عن د بع ض
 . مراحل التطور التاريخي

 ود القري  ة الكردي  ة الم   شاعية س ت كان  ت ) الق   رن ال  سابع ( ي لكردس  تان لغاي  ة بداي  ة الغ  زو العرب
 . الزراعية التي غلبت عليها العالقات العشائرية

 . ك ان الف الح ي دفع الري ع للدول ة أي للخليف ة ) القرن الث امن ـ الق رن العاش ر ( في زمن خالفة بغداد
 وكل األراضي التي كانت س ابقًا تع ود ل رئيس الدول ة ال ساسانية وأس رته وك ل م ن ش ارك ف ي الكف اح

 يف ة ك ان ضد العرب٬ صارت ملكًا للخالفة مثلم ا ه ي فعلي ًا أراض ي فئ ة رج ال ال دين نظ رًا ألن الخل
 وبهذه ال صورة تحول ت الدول ة إل ى مال ك أراٍض أساس ي٬ إل ى مال ك . يعتبر زعيمًا دينيًا للدولة أيضًا

 . إقطاعي لألرض
 فيما عدا ملكية الدولة لألرض كانت هن اك الملكي ة الخاص ة الت ي ك ان بالم ستطاع نقله ا بالوراث ة

 ل  ى الغ  زاة الع  رب م  ن أص  حاب وك  ان ج  زء كبي  ر م  ن األراض  ي ف  ي عه  د الخالف  ة يع  ود إ . وبيعه  ا
 كانوا يمتلكون األراضي سوية مع ممثلي ال سكان المحلي ين ال ذين اس تطاعوا إيج اد . المقامات الكبيرة

 وه و ك ان . كان في زمن الخالفة ش كل م ن ملكي ة األراض ي اس مه ـ الوق ف . لغة مشتركة مع العرب
 وك ان . لمين والم دارس الديني ة ال خ يشمل تلك األراضي التي كان ت تنتق ل إل ى فئ ة رج ال ال دين الم س

 . محظورًا بيع أراضي الوقف أو نقلها إلى آخر
 تترافق بحصة معينة من و . ) 1 ( ة اإلقطاع : في زمن الخالفة العربية كانت منتشرة على نطاق واسع

 ـ الجزي ة  وك ان يح ق للخليف ة أن يقتط ع أرض ًا ). ٬ 153ص 120 ( أرباح األرض مع الحق في األج رة
 وق  د س  اعد ت  سليم اإلقطاعي  ات ف  ي تعزي  ز ال  نظم . ك  ام لفت  رة موقت  ة أو م  دى الحي  اة يه  ديها إل  ى الح

 ـ إلى جانب أسباب أخ رى٬ ) إقطاع األراضي ( ساهم التطبيق التدريجي لنظام ـ اإلقطاع ـ و اإلقطاعية
 ف  إن كان  ت هيئ  ات دولتي  ة متخص  صة س  ابقًا تق  بض ال  ضرائب م  ن . ف  ي إض  عاف الدول  ة المركزي  ة

 . ق أخذ ينتقل تدريجيًا إلى أيدي اإلقطاعيين الكبار وحكام األقاليم الفالحين فهذا الح
 وف ي . ف ي نط اق الع رف لق اء الخدم ة الع سكرية ) اقتطاع أراض ألشخاص معين ين ( أخذ اإلقطاع

 وبن اء علي ه . اآلن ذاته الحق في وهب اإلقطاعيات لق اء ري ع مع ين تح ول ت دريجيًا إل ى حال ة وراثي ة
 ملكي   ة إقطاعي   ة خاص   ة اص   طالحية عل   ى ش   كل اإلقط   اع الع   سكري تح   ول اقتط   اع األرض إل   ى

 ). إقطاعية
 في سنوات السيطرة السلجوقية لم يع د مال ك اإلقطاعي ة يخ شى انت زاع ح ق جمي ع ال ضرائب من ه

 اإلقطاع ات ف  ي ذاك ك ان م الكو . نه ك األرض حت ى النهاي ة لق اء قطع ة األرض المه داة ل ذا ل م يك ن ي
 . لمنت  وج الزراع  ي وك  انوا ي  ستخدمون األرض ب  صورة أكث  ر عقالني  ة الوق  ت معني  ين أكث  ر بزي  ادة ا

 وبالطبع لم يتخل مالكو اإلقطاعات ع ن االس تغالل ال شديد للفالح ين ال ذين لغاي ة ذاك الوق ت ص اروا
 ك  ان الفالح  ون مل  زمين بع  دم دف  ع األج  ور بن  سبة الثل  ث أو ن  صف المح  صول . ت  ابعين للم  الكين كلي  ًا

 ). ابتزاز أموال ( ًا بدفع أموال إضافية بل أيض ) لإلقطاعيين ( فحسب
 . ) 2 ( أدى اجتياح المغول إلى وقوع جزء كبي ر م ن األراض ي ف ي ح وزة خان ات المغ ول وأقرب ائهم

 وا ي ضطهدون الفالح ين وظهرت فئة اجتماعية جديدة هي م الكو األراض ي المغ ول الكب ار ال ذين ك ان
 . ة دون أدنى رحم
 وق د تح ول . من تطوره ر ـ الخامس عشر أعلى مستوى اإلقطاعات في القرن الرابع عش بلغ نظام
 قطاع ات ع سكرية٬ واألرض الممنوح ة الموهوب ة إل ى حال ة وراثي ة تتمت ع بح صانة ض د نهائيًا إل ى إ
 . الضرائب

 األرس  تقراطية : إل  ى أرب  ع مجموع  ات ) اله  اء بك  سر ( فت  رة انق  سمت طبق  ة الم  ضطهدين ف  ي ه  ذه ال
 واإلقطاعيين المحلي ين م ن ) زعماء العشائر ( ترك والكرد العسكرية ومن ضمنها الخانات المغول وال

. غير المتواجدين في الخدمة العسكرية وفئة كبار رجال الدين وكبار موظفي الدولة
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 % 80 اتخذ استغالل الفالحين طابعًا حادًا أكث ر ف أكثر إذ ك انوا أحيان ًا يجب رونهم عل ى تق ديم حت ى
 ا س  ّبب هبوط ًا ف  ي إنتاجي ة العم  ل وانخفاض ًا ف  ي م ) ٬ 581 ص ٬ 3 المجل  د 66 ( م ن المح  صول للدول ة

 . اإلنتاج الزراعي
 ق د أجب ر ح اكم إي ران ف ي ذاك الح ين ) ٬ 55ص 119 ( كان انهيار الزراعة وتقلص مداخيل الدول ة

 ـ بداي ة الق رن الراب ع ع شرـ عل ى ي ف ي نها ) 1304 ـ 1295 ( ن خ ان غ زوا  ة الق رن الثال ث ع شر
). ٬ 58 ص 119 ( وفترات جمعها ) 3 ( سبة الضريبة النقدية والعينية وقد تحددت ن . اتخاذ عدة إجراءات

 وس  اهمت الق  وانين الزراعي  ة الجدي  دة إل  ى ح  د كبي  ر٬ ف  ي اس  تعادة نظ  ام ال  ري وتوس  يع إنت  اج
 وأضفت إصالحات غزوان خ ان عل ى اس تغالل الفالح ين . المنتجات الزراعية وزيادة دخل الفالحين

 ). ٬ 9 ص 119 ( ي صالح الدولة اإلقطاعية والطبقة اإلقطاعية طابعًا معتدًال نظرًا ألن هذا كان ف
 وق د س اهمت اإلص الحات . إجراءات غزوات خ ان إال عل ى تغيي ر الوض ع جزئي ًا ولكن لم تعمل

 . ادهم ب ع ة والتكبيل الالحق للفالح ين واس ت التي جرت بخصوص األرض في تقوية العالقات اإلقطاعي
 لتثبي ت الفالح ين ف ي األرض وزاد فت رات البح ث ع ن وأوجد تشريع غزوان خان األساس الحق وقي

 . الفالحين الهاربين حتى الثالثين سنة
 وتتخ ذ . أدى اجتياح تيمور لنغ إلى انهيار اقتصاديات بلدان الشرق األدنى ومن ض منها كردس تان

 وقد تشكلت هيئة السورغال ف ي ) 4 ( اإلقطاعية بدءًا من القرن الخامس عشر شكًال جديدًا هو سورغال
 إنها ش كل . ال إقطاع األراضي لعسكرية ومثلت مرحلة متقدمة في مج فترة ازدهار نظام اإلقطاعات ا

 ك  ان المال  ك يح  صل عل  ى امتي  ازات تف  وق تل  ك الت  ي ك  ان يناله  ا ف  ي زم  ن الحك  م . الملكي  ة الوراثي  ة
 صانة الضريبي والتمت ع بالح وإضافة إلى االعفاء . الحيات كاملة فهو كان سيد ألمالكه بص . المغولي

 ولم يمتل ك ممث ل ال سلطة المركزي ة . الضريبية فهو كان يمتلك الحق في الحصانة القضائية واإلدارية
 . الحق بالتدخل في شؤون إدارة السورغال

 كان السورغال هو النوع األكثر انتشارًا في مجال العطايا اإلقطاعية في كردستان في زم ن حك م
 فالسلطان أك ـ كويونلو أوظن ) 1502 ـ 1410 ( آك ـ كويونلو الساللتين التركمانيتين كارا ـ كويونل و

 ). ٬ 150 ص 120 ( قدم الهبات حتى لرجال الدين بغرض تعزيز مواقفه ) 1478 ـ 1453 ( حسن
 لغاي ة ه ذا . عاشت الممتلكات والعقارات الكردية الكبرى قمة ازدهارها ف ي الق رن ال سادس ع شر

 . أسهم ف ي تط وير التج ارة المحلي ة وعالق ات ال سوق الوقت انفصلت الحرفة جزئيًا عن الزراعة مما
 وبني   ت الم   دن والق   الع والق   صور العائ   دة . ب   دأ االنتق   ال الت   دريجي إل   ى ال   شكل النق   دي لل   ضريبة

 لفت   رة الت   ي ترس   خت فيه   ا العالق   ات اإلقطاعي   ة٬ ب   صورة نهائي   ة ف   ي ا وبكلم   ة٬ إنه   ا . لإلقط   اعيين
 . كردستان

 وق د . س األول إصالحات ه دفها زي ادة المنت وج الزراع ي في القرن السابع عشر أجرى الشاه عبا
 ف ي لك لم تساهم إجراءات عباس٬ عملي ًا٬ إال مع ذ . تم على وجه الخصوص تقليص بعض الضرائب

 فالشاه عباس لم يصبح إقطاعيًا كبيرًا فحسب ب ل ص ار الت اجر . توسيع ممتلكات عشيرة الشاه والدولة
 أيضًا مساحة األراضي والعقارات اإلقطاعية م ن ٬ ذات توسعت وفي هذه الفترة بال . األكبر في دولته

 نهض اقت صاد ال بالد وتح سنت . ) الشيعة ( ضياع وغيرها٬ الموجودة في حوزة رجال الدين المسلمين
 وفي زمن حكمه وزع ال شاه عب اس األراض ي والمراع ي . إلى حد ما حالة ومستوى معيشة الفالحين

 . على العشائر ) 5 ( ) رطات اليو (
 ية حكم الصفويين وأول ى غ زوات األفغ ان ب دأ انهي ار جدي د ف ي اقت صاد إي ران وكردس تان في نها

 وصار الوضع غير قابل لالحتمال لدرجة أن الفالح ين األك راد . إيران مما أدى إلى إفقار أكثر فأكثر
 ). ٬ 335 ص 120 ( في منطقتي سالماس وخوي ثاروا ضد زيادة الضرائب

 ـ 1752 ( من القرن الثامن عشر في زمن حكم كريم خان زند لوحظ في إيران في النصف الثاني
 . قدر معين من النهوض الزراعي والتخفيف الموقت من األعب اء المفروض ة عل ى الفالح ين ) 1977

 وت  م وض  ع . ووض  ع ح  دًا لتحري  ك الخان  ات المحلي  ين ذاك الفرم  ان الخ  اص ال  صادر ع  ن ك  ريم خ  ان
 ش بسبب العر ية التي اشتعلت بين الزنديين والكاجاريين معدالت ضرائبية ثابتة إال أن النعرات المحل

 وصار االنهيار االقت صادي أكث ر وض وحًا ب دءًا م ن الق رن التاس ع قد ادت إلى هبوط اقتصادي جديد
). 64 راجع ( عشر أي منذ تغلغل الدول األوربية في إيران
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: النظام الزراعي في العصر الحديث
 لمالك ون الحاص لون عل ى اإلقطاع ات الممنوح ة يح اولون على امت داد الق رن التاس ع ع شر ك ان ا
 . تحويل هذه األراضي إلى ملكية خاصة

 ها طغاة الق صر زادت العج ز وحياة البذخ التي انتهج . منهارًا كان اقتصاد إيران لغاية هذا الوقت (
 جنبي ة صفقات م ع ال دول األ اول بشتى السبل تحسين الوضع إذ عقد في ميزانية الدولة وكان الشاه يح

 وص ار يطل ب الق  روض ال ضخمة الس  يما م ن روس  يا القي صرية٬ والنقط ة الرئي  سية ه ي أن  ه ب دأ بي  ع
 مما منح اإلمكانات لمالكي األراضي الممنوح ة أن ي صيروا م الكين ) ضياع وعقارات ( أمالك الدولة

 ع شر تكون ت فف ي نهاي ة الق رن التاس ع . نمت ملكية اإلقطاعيين الكبار الخاصة٬ نم وًا س ريعًا . فعليين
 ف  ي إي  ران وكردس  تان اإليراني  ة أص  ناف م  ن ملكي  ة األراض  ي منه  ا ملكي  ة المالك  ين وملكي  ة الدول  ة

 لكي  ة األرض الفالحي  ة معروف  ة باس  م وكان  ت م . وملكي  ة األوق  اف وملكي  ة الع  شائر وملكي  ة الفالح  ين
 ع  ضوًا ف  ي وف  ي اآلن ذات  ه وك  ان باس  تطاعة الخورت  ا مال  ك أن يك  ون مالك  ًا ص  غيرًا٬ . خورت  ا مال  ك

 واألراض ي الت ي ك ان ال شاه يوزعه ا ف ي . الطائفية الفالحية أي م شاركًا ف ي ملكي ة األرض الجماعة
 السابق أو صاروا يشترونها من الدولة الحقًا أخذت تملكها بع ض الع ائالت وص ارت تنتق ل بالوراث ة

 ان ت دريجيًا ج زءًا ف ي بداي ة الق رن الع شرين أص بحت كردس ت . ) 6 ( وهي في حالة من التجزؤ المتزايد
 حي ث ك ان قوامه ا ي ضم ج زءًا هام ًا ( فتج ارة إي ران الخارجي ة . مكونًا من السوق الرأسمالية العالمي ة

 تط  ورت ب  سرعة وف  ي الن  صف الث  اني م  ن الق  رن التاس  ع ع  شر ازداد حجمه  ا ع  شر ) م  ن كردس  تان
 ). ٬ 11 ص 133 ( مرات

 وق د . اقت صاد ال بالد وتركيبه ا االجتم اعي أثر الدخول في مدار السوق العالمية تأثيرًا جوهريًا في
 وظه  ر الطل  ب أي  ضًا٬ عل  ى بع  ض ال  سلع . تط ورت عالق  ات ال  سوق كم  ا نم  ت الم  دن بوت  ائر س ريعة

 وتمي ز بطل ب كبي ر أي ضًا ال صوف . المنتجة في كردستان٬ وخاص ة خ شب البن اء واإلنت اج الزراع ي
 . لى ذلك والجلود والبيض والقطن والسجاد والعفص والصمغ الشجري وما إ

 أل ف روب ل والزراع ات / 455 / بلغت ص ادرات ال صوف م ن كردس تان م ا قيمت ه 1863 في عام
 مالي ين رأس / 3 / وك ان ق د ت م ت صدير ). ٬ 104 ص 173 ( مالي ين / 5 / التكنيكية واألخشاب م ا قيمت ه

 ملي ون / 20 / وفي بداية الق رن الع شرين ت م ت صدير . ماعز وغنم إلى استانبول وحلب وبغداد وتبليس
 وق  د بلغ  ت قيم  ة المنت  وج التج  اري الك  ردي ). ٬ 20ص 21 ( ضة م  ن كردس  تان عب  ر البح  ر األس  ود بي

 ثالث ة مالي ين روب ل تقريب ًا ف ي ال سنة ) مهاب اد ( وس وج ب والق ) س نندج ( المّصدر من كرمن شاه وسْ َنْه
 وكل هذا إنما يدل عل ى ). ٬ 252 ٬ 268 ٬ 274ص 110 ( حسب سعر روسيا نهاية القرن التاسع عشر

 . ة كردستان الخارجية تطورت بوتائر سريعة أن تجار
 الد وتوس ع النصف الث اني م ن الق رن التاس ع ع شر ونتيج ة لتغلغ ل الرأس مال األجنب ي ف ي ال ب ذ من

 ونظ رًا ألن ه محظ ور عل يهم توظيف ه ف ي . رأس مال التج ار المحلي ين ب سرعة األسواق األجنبية تنامى
 بي  د أن عملي  ة ) 7 ( ي بم  ساحات أكب  ر ف  أكبر مج  ال تط  وير ال  صناعة الوطني  ة أخ  ذوا ي  شترون األراض

 . ستطع تغيير العالقات القائمة في الزراعة التجار إلى مالكي أراضي لم ت تحويل ممثلي فئة
 أس هم انج ذاب كردس  تان إل ى عالق  ات ال سوق العالمي  ة ف ي ت  سريع عملي ة التم  ايز االجتم اعي ف  ي

 االمتي ازات٬ وم ن جه ة أخ رى فم ن جه ة ح دث تركي ز لألراض ي ف ي أي دي زم رة م ن ذوي . القرية
 ج رت عملي ات اجتماعي ة . توحد آالف الفالحين الذين تحول جزء م نهم إل ى رع اة وعم ال زراعي ين

 واقتصادية مماثلة في كردستان التركية إذ حتى نهاية الق رن الث امن ع شر تحول ت ال ضياع الممنوح ة
 وبدأ نسف . راضي شبه اإلقطاعيين لقاء تحمل الخدمة العسكرية٬ بصورة فعلية إلى ملكية لمالكي األ

 إل  ى أي  دي ص ب  امتالك األراض  ي وت  سليمها األس  اس الحق  وقي للنظ  ام اإلقط  اعي الع  سكري الخ  ا
 وقد ح صل األغ اوات والبك وات والخان ات الك رد عل ى . المالكين الجدد٬ في بداية القرن التاسع عشر

 لق د . العلي ا لل سلطان العثم اني ة حقوق الوراثة بما يخص األراضي الممنوح ة لق اء االعت راف بال سلط
 ). 8 ( وا إلى توسيع متلكاتهم وتثبتوا في مكانهم بصورة مستقلة سع

 . لغاية هذا الوقت صارت ملحوظ ة أكث ر ف أكثر مي ول زعم اء الع شائر نح و تثبي ت ملكي ة األرض
. زراعة فضًال عن هذا بدأت العشائر الكردية شبه الرحل االنتقال تدريجيًا من تربية الماشية إلى ال
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 اشتد ميل الكرد الرّحل المتنقلين إلى حي اة الح ضر واالس تقرار من ذ ثالثين ات الق رن التاس ع ع شر
 عن  دما تم  ت الت  صفية الرس  مية ف  ي تركي  ا للنظ  ام اإلقط  اعي الع  سكري وح  ل محل  ه المال  ك الخ  اص

 . لألرض
 ص   يغة ش   رعية ل   بعض مف   اهيم تمل   ك األراض   ي ف   ي 1858 أعط   ى ق   انون األراض   ي لع   ام

 راض  ي العائ  دة واأل ) المي  ره ( الملكي  ة الخاص  ة وأراض  ي الدول  ة أراض  ي : براطوري  ة العثماني  ة اإلم
 واألراض  ي ) المتروك  ة ( واألراض  ي المخص  صة لالس  تخدام االجتم  اعي ) الوق  ف ( للهيئ  ات الديني  ة

 ). الموات ( المبادة
 بي  د أن . م  ن الناحي  ة ال  شكلية ك  ان بي  ع أو تق  ديم األراض  ي األميري  ة كهدي  ة محظ  ورًا ف  ي تركي  ا

 وح صل إقط اعيون أك راد كثي رون . صارت تعتبر ملكية خاصة ) أراضي الميرة ( األراضي األميرية
 على الح ق ف ي امتالكه ا ومقاب ل ذل ك ك انوا مل زمين٬ ف ي ح االت الح رب تق ديم الع ون إل ى ال سلطان

 ورج  ال ال  دين . ف  ي الن  صف األول م  ن الق  رن التاس  ع ع  شر ازدادت أراض  ي الوق  ف . بف  صيل م  سلح
 وش غلت . سالمي الذين صاروا مالكين لثروات هائلة لم يتمي زوا ب شيء ع ن اإلقط اعيين ال دنيويين اإل

 ع دا ه ذا امت دت . أراضي الوقف بالمقارنة مع غيرها من مناطق كردس تان العدي دة م ساحات واس عة
 . سلطة رجال الدين إلى قطاعات أخرى من األراضي

 . العثماني   ة ة إلقطاعي   ة ف  ي اإلمبراطوري ش  كلت الم   ساحات ال  صغيرة أس   اس ملكي   ة األراض  ي ا
 وأعطت قوانين األراض ي ال صادرة ف ي أواس ط الق رن التاس ع ع شر دفع ة لتوطي د ملكي ة األراض ي٬

 وازدادت م ساحة ال ضياع بف ضل توس يع اإلقطاع  ات الموروث ة ع ن طري ق ش راء أراض  ي . وتثبيته ا
 ال ضرائب٬ وأخي رًا االس تيالء الدولة والت ضييق عل ى ال شعوب غي ر اإلس المية واض طهادهم وزي ادة

 . على أراضي المالكين الصغار باستخدام القوة
 لم يغير اتجاه تعزيز الضياع الوضع القائم ألن اإلقطاعات الكبيرة م ن األراض ي ق د تج زأت إل ى

 وك ان . ن ادرًا م ا ك ان ي تم اس تخدام العم ل الم أجور : " أجزاء أص غر م ع العم ل فيه ا ب الطرق العتيق ة
 الفالح   ين ال   ذين ال أرض له   م ب   شروط بة إل   ى م   الكي األراض   ي اس   تخدام عم   ل األف   ضل بالن   س

 . المحاصصة شبه اإلقطاعية والجائرة
 كانت جماهير الفالحين األساسية في اإلمبراطورية العثمانية في النصف األول من الق رن التاس ع

 ألكث ر فائ دة الس تثمار ير بالمحاصصة هو األكثر انتشارًا وال شكل ا عشر ال تملك أرضًا لذا كان التأج
 ونظ ام المحاص صة بال ذات ك ان ال شكل األساس ي الس تثمار األرض ف ي . جماهير الفالح ين الواس عة

 . كردستان التركية
 ال ذي يق وم المالك ون " الترك ي " أو " ال صيني الق ديم : " سمى لينين هذا الشكل من استثمار األرض

 قبل مئ ة ع ام٬ ثالثمئ ة٬ خم سمئة مجب رين على أساسه بظلم الفالحين واضطهادهم مثلما كان الوضع
 س   يطرت و ). ٬ 275ص 3 " ( ى فالح   ة أرض المال   ك إي   اهم بالخي   ل الفالح   ي واألدوات الفالحي   ة عل

 . األجرة بالمحاصصة في تركيا في أراضي المالكين وأراضي الوقف وأراضي الدولة سواء بسواء
 وكان ت الدول ة أو . قطع صغيرة من األرض إلى ان يتم تقسيم اإلقطاعات الكبيرة وألجل التأجير ك

 ب  دفع ال  ضريبة وذاك يق  سم األرض إل  ى أج  زاء ) الملت  زم ( مال  ك األرض يق  دم ض  يعته إل  ى الوس  يط
 ) 9 ( صغيرة يوزعها بين الفالحين بشروط التأجير

 كلم  ا توس  عت دائ  رة الملت  زمين يت  ردى وض  ع الفالح  ين أكث  ر ف  أكثر وبالت  الي أدى ازدي  اد ع  دد
 وب سبب حال ة ال نهم . ى تناقص حصة الفالحين من المح صول ال ذي ت م جمع ه الوسطاء ـ الملتزمين إل

 واكت سب ). ٬ 408ص 53 ( لدى الملتزمين خ سرت الحكوم ة العثماني ة٬ أي ضًا ج زءًا كبي رًا م ن دخله ا
 . الوسطاء حق جمع الضرائب أيضًا كما كان هناك وكالء خاصون يؤجرون أراضي الدولة

 مل واحدًا في األمالك الخاص ة وأراض ي الدول ة والوق ف كان عبء األجرة وانخفاض انتاجية الع
 . على حد سواء

 ذي م المحصول حيث يعتمد حجم دف ع األج ور عل ى م ن ال ت الصيغة الخماسية العناصر لتقاس كان
 وق  د . والب  ذار والق  وة العامل  ة وماش  ية الت  شغيل ه  ي األكث  ر انت  شارًا تع  ود إلي  ه ملكي  ة األرض والمي  اه
 بي   ر خورش   يد أفن   دي وص   فًا جي   دًا توزي   ع مح   صول الف   دان الواح   د وص   ف الموظ   ف الترك   ي الك

 لة ف ي حين ه ف ي ق وام ي اإلمبراطورية المؤجرة في كردستان العراق الداخ من األراض ) هكتار 0.42 (
عندما يكون المحصول جاهزًا والبذار ألجل الزرع مفرزة عنه ي تم توزي ع : " اإلمبراطوري العثمانية
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 حد من الحالقين والنج ارين والم ستخدمين وم وزعي المي اه عل ى الحق ول ينال كل وا : الغالل كما يلي
 بع د . م ن ال شعير وب تمن واح د م ن القم ح ) جني ه 18 ( وبناة السدود والنقل المائي بمعدل َبْتمن ين اثن ين

 م ن ال شعير والحب وب األخ رى وم ا 30 / 1 م ن القم ح و 25 / 1 ذل ك ي تم ف رز الج زء الم ستحق للمال ك
 خم  سة أج  زاء ثالث  ة منه  ا ت  ذهب إل  ى مال  ك األرض أو الخزان  ة أو الوق  ف٬ يتبق  ى ي  تم تق  سيمه عل  ى

 ). ٬ 125ص 142 " ( وباختصار لألشخاص أو المؤسسات التي تقدم األرض للفالحة وجزآن للفالحين
 ف ي ه ذه . كان توزع المحصول من قطعة أرض م ا ب ين الف دان والخم سة ف دانات ي تم ب شكل آخ ر

 بع د جم ع المح صول ك ان . الف الح نف سه يبح ث ع ن الب ذار ) بغض النظ ر ع ن مال ك األرض ( الحالة
 يأخ ذ ضها من ه وم ن ث م يفرزه ا لألش خاص الم ذكورين أع اله و سيط يكيل كميات البذار التي اقتر الو
 ثة أجزاء لمالك والبذار المتبقية يقسمها إلى خمسة أجزاء اثنان منها للفالح وثال ٬ المحصول 5 / 1 هو

 . لزراعة في مناطق عديدة من كردستان كانت تتطل ب ال ري ونضيف أن ا ). ٬ 126ص 142 ( األرض
 فالم اء هن ا٬ كم ا ورد آنف ًا ل ه قيم ة كبي رة وكان  ت بع ض الع شائر الكردي ة م ضطرة ل شراء الح ق ف  ي

 . ) 10 ( استخدامه
 وكما ذكرنا سابقًا ل وحظ ف ي الن صف األول م ن الق رن التاس ع ع شر ف ي كردس تان التركي ة اتج اه

 دت ه ذا االنتق ال ف ي كردس تان التركي ة وح . إل ى الحي اة الم ستقرة شبه الرحل لالنتقال من نمط الحياة
 . في ظروف لها خصوصيتها

 كان  ت الزراع  ة وتربي  ة الماش  ية مت  شابكتين ت  شابكًا وثيق  ًا ف  ي الع  شائر الكردي  ة المتم  سكة ب  نمط
 . المعيشة شبه الرحل

 ٬ الج  اف ( وبع  ض الع  شائر ف  ي البداي  ة كان  ت الزراع  ة تخ  ضع خ  ضوعًا أكب  ر لمتطلب  ات الماش  ية
 وهن اك ع شائر . التي كانت لها قوة سياسية معينة أعفتهم الحكومة اإليرانية من عمل السخرة ) غيافار

 رت شي وغيره ا م ن تل ك الت ي ل يس له ا وزن ساس ي نسبيًا مثل شيفاوري وبيري ساني وسو قليلة العدد
 ـ ( لمراعي ال صيفية كبير كانوا يدفعون الضرائب للسلطات اإليرانية لقاء استخدام ا  ول إلدارة التركي ة

 . ) 11 ( ) العشر وغالل أخرى محددة
 كانت بعض العشائر التي قضت أوقاتها صيفًا وش تاًء ف ي تربي ة الماش ية٬ تم ارس الزراع ة أي ضًا

 وإذا كان  ت الع  شائر الكردي  ة ف  ي . وف  ي البداي  ة ل  م تق  ف ال  سلطات عائق  ًا أم  ام اس  تثمار أراٍض جدي  دة
 الع شر تدفع مية قرية من قرى آسيا الوسطى تعيش في أراضي الغير فهي كانت وهي تس " الكشالك "

 فه  ي تعف  ى م  ن ي تل  ك الحال  ة كان  ت تفل  ح أراٍض خاوي  ة وف . ت  ؤدي مختل  ف االلتزام  ات و لل  سلطات
 . نادرًا م ا كان ت ت صل إل ى متن اول الك رد بيد أن األراضي الخاوية . ت المذكورة الضرائب وااللتزاما
 المفلوح ة ص ارت األي دي العامل ة أكث ر ض رورة ف ي القري ة واس تئجار راٍع ك ي مع توسع األراضي

 . يرعى ماشيتهم طوال الصيف
 . لم تحدث تغيرات هامة ف ي كردس تان التركي ة ف ي العالق ات الزراعي ة ف ي بداي ة الق رن الع شرين

 ه المنت صر ينظ ر إل ى فئ ة الفالح ين عل ى أن ) غالبًا م ا يك ون رئي سًا للع شيرة ( كان اإلقطاعي الكردي
 إلقط  اعي الك  ردي ال ذي ك  ان٬ ف ي اآلن ذات  ه ال  شيخ٬ ك ان يت  صرف كمال  ك ا و . عل ى دافع  ي اإلت اوات

 ـ آم  ر المري  دين أو كموظ  ف كبي  ر أراٍض كبي  ر أم  ام فئ  ة الفالح  ين الم  ضطهدة أو ك  رئيس للطريق  ة
 وص فات . ت القاض ي ورج ل التأدي ب وج امع ال ضرائب ال خ حيا الحكوم ة المركزي ة ل ه ب صال عهدت

 ال  سلطة ه  ذه العدي  دة أعط  ت اإلقط  اعيين اإلمكان  ات ك  ي يك  ون له  م ت  أثير كبي  ر ف  ي فئ  ة الفالح  ين
 الم سلح لكل إقط اعي ك ردي ف صيله ). ٬ 116 ص 55 ( والوقوف في وجههم بصفته المضطِهد الكامل

 . المخصص لالنقضاض على ممتلكات اإلقطاعيين المجاورين له بغية قمع الفالحين التابعين لهم
 رية النظرية لكل مسلم وبحك م العالق ات االجتماعي ة واالقت صادية القائم ة ك ان الفالح ون رغم الح

 . يعيشون٬ فعًال في جو من االسترقاق والقنانة
 األتراك على أراض إيرانية في الشمال الغربي من بحيرة أورمي ة٬ عندما استولى 1911 في عام

 وأدخل ت عوض ًا عن ه . ي ة عم ل ال سخرة وفي الجنوب حتى سوق بوالق وسكاز ألغ ت الحكوم ة الترك
 . نظام العمال الزراعيين األسهل بالمقارنة مع السخرة

 قواع د " حكوم ة تركي ا الفت اة م ن ن الك رد وج وهر ال سياسة الزراعي ة ل يتبين بحالء وضع الفالح ي
 ك ان م ن ح ق مال ك . التي طبقها األتراك ف ي األراض ي الت ي احتلوه ا ) 12 ( " الحكم المدني في سولدوز

م ن المح صول المجم وع م ن األراض ي المروي ة 10 / 2 رض٬ وفقًا لهذه القواعد٬ الح صول عل ى األ
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 ك  ان رض يكف  ل بت  أمين الب  ذار للف  الح فه  و وإذا ك  ان مال  ك األ . م  ن األراض  ي غي  ر المروي  ة 10 / 1 و
 وك ان محظ ورًا عل ى المال ك أن يطل ب م ن الفالح ين خ دمات أو . من المح صول % 50 يحصل على

 ). ٬ 117 ص ٬ 2 اإلصدار 11 ( مساعدة شخصية
 ـ 1ً : لضرائب التالية ا تنص القواعد واألصول الجديدة على أن الفالحين الكرد كانوا ملزمين بدفع

 التوم ان عمل ة ذهبي ة إيراني ة سُ ّكت من ذ ( ـ تومان واح د ع ن ك ل أرض مفلوح ة ٬ 2ً ثلث المحصول
 من الزي وت ) كغ 2.8 ( من واحد وبت ) تم تبديلها بالريال 1932 ـ 1930 وفي أعوام . القرن الثامن عشر

 ل ثلج وم ة م ن ا مرزومة واحدة من الحط ب وحمول ة مرز من الفحم وحمولة ) كغ 48 ( حموالت / 3 / و
 5 : ـ الدناني ٬ 3ً ) القش ( وحمولتان من التبن ) العشب ( مة من الحشيش أو الجليد وحمولة واحدة مرزو

 بتمان ات م ن الحب وب 5 ال ضابط ـ ـ 4ً ) المالك العقاري الموّجه ( شة المبشر بتمانات من الحبوب لمعي
 المالوتشيكان ـ باتمانان من الحب وب ٬ 5ً ألجل المبشر كمكافأة عن وجوده في أثناء تقسيم المحصول

 ـ 6ً لتع ويض الخ سارة الت ي أص ابت مح صول اآلغ ا ب سبب ع صافير ال دوري٬  ـ دوغ ة  ـ بيزغ ال
 ـ 9ً ف الغنم ة المج زوزة٬ ص و 10 / 1 بي شمان ـ 8ً ـ كوركان ـ ص وف م اعزذكري واح د7ً ٬ جدي٬

 ـ ٬ 11ً ) بن اء ال دور٬ ف تح األقني ة ال خ ( ـ بيك ار ـ انج از أعم ال البن اء 10ً غنم ة واح دة ـ ف ي الربي ع٬
 ينظمه اآلغ ا وك ذلك ال ضيافة ف ي شيكار ـ المشاركة بالسالح والخراطيش الشخصية في الصيد الذي

ـ  مالي ات ـ ال ضريبية عل ى 13ً و أطفاله٬ ـ سوران ـ الضيافة في أثناء عرس اآلغا أ 12ً ثناء الصيد٬ أ  
 األرض الت  ي كان  ت الحكوم  ة ق  د فرض  تها ف  ي الق  رن التاس  ع ع  شر والت  ي تت  راوح م  ا ب  ين التوم  انين

 . واألربع تومانات عن كل دار
 إن قائم  ة ال  ضرائب وااللتزام  ات ال  واردة غي  ر كامل  ة بع  د ألن زع  يم الع  شيرة أو ال  سيد الق  روي

 لئ ك الك رد ال ذين ك انوا و أ و . م ات إض افية ا لتز سب ه واه٬ ي درج ض رائب وا ح غالبًا م ا ك ان٬ ) اآلغا (
 ال ش ك أن ت دابير . يمارسون أعم ال الب ستنة ك انوا ي دفعون ال ضرائب الم شار إليه ا٬ ف ي ش كل فواك ه

 فكردس  تان كان  ت تركي  ا تحت  اج إليه  ا ك  سوق . الت  رك ف  ي كردس  تان ل  م يك  ن يمليه  ا االهتم  ام ب  الكرد
 . وهذا ما حدد سياستها االقتصادية في األطراف ومصدر للخامات الرخيصة

 : ملكية األرض في الزمن الحديث
 : كردستان العراقية

 قب  ل إلغ  اء االنت  داب اإلنكلي  زي كان  ت ملكي  ة األرض ف  ي الع  راق منظم  ة٬ ب  شكل أساس  ي بق  انون
 وه  ذان . 1858 ال  ذي أق ر ف  ي ع  ام ) 13 ( وق  انون ت سجيل أرض  ي الط  ابو ) 1858 ( األراض ي العثم  اني

 ا كما اكتمال ببعض اإلض افات ف ي م لقانونان كانا يتبدالن من وقت آلخر ويتم إدخال التحسينات عليه ا
 . صيغة مقررات للحكومة العثمانية واألومر السلطانية

 ص  درت ع  دة ق  وانين إض  افية أخ  رى ع  ن ) 1932 ـ 1918 ( وف  ي فت  رة الحك  م اإلنكلي  زي للع  راق
 . ان العثمانيان معروفين في جميع أرجاء اإلمبراطوري ة وكان القانون . ملكية األرض وسبل استثمارها

 اضحة فقد استهتروا بها يخص قواعد وحقوق استثمار األرض لم تكن و مما ولكن بما أن العديد منها
 . كبيرة من أرجاء اإلمبراطورية في أجزاء

 مك ان في العراق٬ وبالتالي في كردستان العراق لم يتح دد ح ق ملكي ة األرض إطالق ًا وال ف ي أي
ظه رت وس ادت أربع ة أص ناف م ن األرض فعلي ًا ف ي ال بالد ف ي الرب ع . ) 14 ( وزمان بالدق ة المطلوب ة

 المملوك  ة أو أراض  ي الملكي  ة الخاص  ة٬ واألراض  ي األميري  ة أي : األول م  ن الق  رن الع  شرين ه  ي
 صرف ت ال ( أراضي الدولة حقوقي ًا وقانوني ًا٬ وأم الك الط ابو وأراض ي الدول ة الت ي ك ان ح ق ملكيته ا

 " المتروك ة " ينتقل حقوقيًا على أساس تسجيل األرض٬ والصنف الرابع واألخي ر ه ي األراض ي ) بها
 . أو أراضي الدولة المسجلة خصيصًا ألجل األغراض االجتماعية

 ـ 1ً : بعد إلغاء نظام االنتداب اإلنكليزي كانت جميع أراضي العراق مقسمة إل ى األص ناف التالي ة
 ساس األلقاب اإلقطاعية ألراضي الملكية الخاصة٬ لتقليدية القائمة على أ ا

 ـ المتروكة٬ ) الصحراوية على األغلب ( ـ األراضي غير المستثمرة 2ً
ـ   أراض  ي الوق  ف أي الت  ي ت  م وهبه  ا ألغ  راض ديني  ة وه  ي 3ً  ـ ٬ 4ً ) غي  ر خاض  عة لالنت  زاع ( 

 ـ الط ابو أو الدائم ة : وأنواعه ا ث الث ) أراض ي المي ره ( األراضي األميرية  وم ن ض منها الممتلك ات آ
 ـ الط  ابو الت  ي يفلحه  ا ويزرعه  ا مال  ك األرض خ  الل فت  رة  ـ . ف  وق س  نة وم  ا / 15 / الم  سجلة ب ج
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 214 ٬ ( أراضي الدولة التي لم ت ؤجر س ابقًا ول م ت ستثمر م ن قب ل الفالح ين أراضي أميرية صرفة أو
 ). 22 ـ 16 ص

 م ا كان ت تح دد م سبقًا عالق ات داوس ون أن الظ روف المحلي ة غالب ًا . يرى الخبير االقتصادي اي ه
 في الخط الحدودي الفاص ل وف ي منطق ة ال ري وال صحراء معظ م األراض ي تك ون ( السيد والمزارع

 وهو كان يرى٬ أيضًا أن الحكومة العثمانية كانت ع اجزة ع ن تطبي ق اإلش راف ). في حوزة العشائر
 أو أجزاؤها المكون ة ت شغل مث ل وكانت االتحادات العشائرية . المنتظم على جميع األراضي األميرية

 وب  الطبع ك  ان المج  ال اإلقليم  ي للمجموع  ات . حات م  ن األراض  ي وتزرعه  ا وتح  تفظ به  ا ا ه  ذه الم  س
 وكان الحق في المراعي الذي ك ان قائم ًا عل ى أس اس التق ادم أكث ر جدي ة م ن ). 15 ( العشائرية يتبدل

 ). 16 ( االدعاءات في األراضي المزروعة
 . ة أو مجموعة العشائر تترك هذه األرض أو تلك وتنتقل إل ى منطق ة أخ رى كثيرًا ما كانت العشير

 . وعندما تظهر إمكانات الري في األراضي المتروكة تستعيد العشيرة حقها فيها
 إن  شاء ط  رق ( ومم  ا س  اهم ف  ي انتق  ال الع  شائر إل  ى الحي  اة الح  ضرية تح  سن ظ  روف المعي  شة

 وك  ذلك تغلغ  ل الح  ضارة ) ظه  ور م  ضخات م  اء المواص  الت وتعزي  ز الحي  اة الحقوقي  ة القانوني  ة و
 بن سبة أكب ر بكثي ر م ن استخدام السيارات وتح سن ظ روف ال سكن وإمكان ات زي ارة المدين ة ( الحديثة
 ف   ي بع   ض المن   اطق النائي   ة وال   صعبة ) اإلقليمي   ة ( تزاي   د تغلغ   ل هيئ   ات اإلدارة الريفي   ة و ). ال  سابق

 لع  شائر ملحوظ  ًا ف  ي ك  ل مك  ان ع  شية وص  ار انهي  ار ا . الوص  ول مم  ا أض  عف ال  صالت الع  شائرية
 162 ٬ ( وهن اك حي ث كان ت اإلدارة الريفي ة ض عيفة ازداد نف وذ الع شائر ق وة . الحرب العالمي ة الثاني ة

 ). 26 ص
 رض ف  ي بع  ض المن  اطق عل  ى الرج  ال الب  الغين طبق  ًا لل  نظم المقّ  رة ف  ي ك  ان ال  شيخ ي  وزع األ

 فاألراض ي الموزع ة ب ين الق ادة ك ان . ة ولم يكن هناك من حقوق شخصية في أراضي الدول . العشيرة
 وعن  د ظه  ور ن  زاع ب  سبب األرض ك  ان هيب  ة الم  زارع الشخ  صية ه  ي . بإمك  ان ال  شيخ أن ي  ستردها

 . العامل الحاسم
 ب دأ ( كانت توجد في القرى والضياع الم ؤجرة ف ي كردس تان الع راق م ا قب ل اإلص الح الزراع ي

 األراض ي ) ق فعلي ًا فق ط من ذ أواس ط ال سبعينات سريان مفعول القوانين الزراعية في كردس تان الع را
 وم ن جه ة أخ رى ) 17 ( الح ق التقلي دي األوزوفروكت ي فيها التي كان الفالح يملك ) الخاصة والدولتية (

 وتع ود األخي رة ملكيته ا إل ى مال ك غائ ب أو إل ى زع يم . األراضي الت ي ك ان الف الح نف سه ي ستأجرها
 . العشيرة الخ

 كان الفالح الحر يحافظ علىصالته م ع التنظ يم عندما ذاك الوضع في كردستان وكان النموذجي
 العشائري وأما الفالح المستأجر الذي ال ينتمي إلى أية ع شيرة فه و يخ ضع٬ ب شكل أساس ي٬ للمال ك٬

 ر عل ى المال ك٬ ه و وهذا التقسيم إلى فالح ع شائري ح ر وإل ى م ستأجر يعتم د٬ بن سبة أص غر أو أكب
 . عراق ما قبل اإلصالح لكردستان ال السمة المميزة

 ه٬ بأدوات ه ل وفي تلك القرى التي كان س كانها متح دين ف ي ع شائر ك ان ك ل ف الح يفل ح٬ ع ادة٬ حق
 . فهو كان قادرًا على استئجار مساعدين في أوقات معينة في السنة . الخاصة

 مراع ي وكان ت ال . وغالبًا ما كان أمثال هؤالء الفالحين يلجأون إل ى اقت راض الماش ية أو تأجيره ا
 م ين يخ دمون ع الماشية ع ادة م ا ي تم تكلي ف راع أو ع دة رع اة دائ تها للقرية بأسرها٬ ومرت تعود ملكي

 . غل الرعاة الدرجة الدنيا في الترتيب الزراعي الريفي االجتماعي ويش . القرية كلها بها
 ن ف  ي ط ا الق ( ) 18 ( كان  ت األرض ف  ي القري  ة الم  ؤجرة العادي  ة تع  ود ملكيته  ا لمال  ك األرض الغائ  ب

 ن وأم ا بالن  سبة لل سكان األص  ليي . ب  وب مح صول الح 5 / 1 ـ 10 / 1 وال ذي ك  ان ل ه الح  ق ف ي ) المدين ة
 وم  ن الناحي  ة . الق  دماء ف  ي القري  ة فك  انوا يملك  ون حق  ًا وراثي  ًا غي  ر رس  مي ف  ي فالح  ة أراٍض معين  ة

 البرهن ة النظرية كان كل شخص يحتاج إلى أرٍض إض افية بإمكان ه التوج ه إل ى المال ك وإذا اس تطاع
 على أنه سيكون قادرًا على فلحها وزرعها فعند ذاك تف رز ل ه قطع ة أرض مراح ة كان ت ملك ًا س ابقًا

 وفي حال ت وفر أرض مراح ة بينم ا كان ت الحاج ة تقت ضي ت وفر م ساحة كبي رة م ن . لمالكين آخرين
 لناحي ة وم ن ا . فعن د ذاك ي ؤجر المال ك قطع ة ص غيرة م ن األرض ) مثًال بسبب كب ر العائل ة ( األرض

 الحقوقية كان للمالك الحق في طرد المستأجر في أي وقت إال أنه نادرًا ما كان يستخدم س لطته نظ رًا
). ٬ 22ص 153 ( دة القرية هذه تثير عادة٬ الخصومات وتخرق وح ألن خطوة ك
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في بعض األحيان كان يقف الوسيط بين المال ك الكبي ر والم ستأجر إال أن ه ذا الم ستثمر غالب ًا م ا
 يب ع ن األح داث وأم ا المال ك بجمع ه األج ور مباش رة ف ي وس ط المنتج ين فك ان راض يًا ع ن كان يغ

 . المحصول في األراضي غير المروية 5 / 1 الحصة التقليدية
 ك ان ع دم ثب  ات حق وق األرض ف  ي الق رى الم  ؤجرة يح دد٬ بدرج  ة هام ة٬ اإلنتاجي  ة غي ر الكافي  ة

 فك ل ش خص ف ي السل سلة ب دءًا م ن . والمع دات للتكنيك الزراع ي والن سبة المنخف ضة ف ي التوظيف ات
 ويعتب  ر . العام ل وانته اًء بالمال ك ك ان معني  ًا فق ط بالح صول عل ى ح  صته ول يس بالتوظيف ات الالحق ة

 وهك ذا يتحق ق موس م ال درس٬ كم ا . المستوى الزراعي التكنيكي منخفضًا للغاي ة ف ي الق رى الم ؤجرة
 ني ة بينم ا الدراس ة الحديث ة بإمكانه ا ت سهيل العملي ة في ال سابق دون أي ة وس ائل ميكانيكي ة أو أدوات ف

 ـ الم  ستأجر في  دفع للعام  ل الح  صة المعت  ادة لق  اء الّدراس  ة٬ . وإنجازه  ا بن  سبة أرخ  ص  وأم  ا الف  الح
 الوس  يط والمال  ك " التوظي  ف الم  الي " ا معن  ين بمث  ل ه  ذا ولي  س . بالنفق  ات الالحق  ة وب  الطبع ل  يس معني  ًا

 أو يستدين ما يكفي من النقود كي يشتري آلة الدرس وعند ذاك يأخ ذ فالعامل بإمكانه أن يدخر . أيضًا
 ولك ن ف ي الواق ع العمل ي ك ل م ن يمل ك مث ل ه ذا المبل غ . أعماًال كبيرة ي ستطيع بف ضلها زي ادة ال دخل

 . يف ضل أن ي صير م ستأجرًا وه و يقتن ي ك ل م ا ه و ض روري م ن المع دات واآلالت ألج ل الزراع ة
 بية الطبقية ويمكن ه ه و نف سه اس تئجار ت ر٬ االرتفاع درجة واحدة في الترا وهكذا يمكنه٬ على أقل تقدي

 وكان من الضروري في الخم سينات ك ي ت صبح م ستأجرًا٬ ت وفر الرأس مال األدن ى . عمال زراعيين
 . وظروف المعيشة والعمل بالنسبة إلى المستأجرين والعمال الزراعيين واحدة . دينارًا / 25 / تقريبًا

 : كردستان اإليرانية
 ظه  رت ع  دة أش  كال م  ن ملكي  ة األراض  ي ف  ي كردس  تان اإليراني  ة ف  ي الفت  رة م  ا ب  ين الح  ربين

 أراض   ي الم   الكين وأراض   ي ال   شاه وأراض   ي الدول   ة وأراض   ي الوق   ف وأراض   ي : الع   الميتين ه   ي
 وبرزت عشية التحوالت الزراعية في ستينات القرن العشرين فئت ان أساس يتان م ن م الكي . الفالحين
 والت ي ) أحيان ًا أكث ر م ن مئ ة ( الذين كانوا يملك ون أكث ر م ن قري ة ) زمان المالكين ( بار الك : األراضي

 من األطيان الكبيرة والمتوسطة الت ي تمل ك م اال % 80 كانت تعود إليها في كردستان اإليرانية قرابة
 . يزيد عن قرية واحدة

 احة األرض المزروع ة كانت النسبة المئوية من األراضي العائدة لكبار المالكين من مجموع م س
 مثًال  في من اطق أورمي ه وسردش ت وباني ه حي ث يع ود ج زء ٬ في مختلف مناطق  كردستان متباينة

 وكان ت الن سبة أعل ى ف ي . كبير من ملكية األرض لفالحين أغنياء كان ت ه ذه الن سبة منخف ضة ن سبيًا
 ين  ابيع المي  اه األغ  زر وكان  ت . % 90 ادواب وسْ  نْه وكرمن  شاه وكان  ت ت  صل أحيان  ًا حت  ى من اطق مين

 . ها تقريبًا لكبار مالكي األراضي واألفضل واألراضي األكثر خصبًا تعود كل
 ألجل وضع حد أكثر دقة بين مالك األرض الكبير والمتوسط في كردستان اإليرانية م ن األف ضل

 . ة هكت ار م ن األرض المفلوح / 300 / عل ى أق ل تق دير ٬ حساب أن المالك الكبير هو ذاك الذي يمل ك
) 20 ( . 

 يشكل الفالحون األكثر يسرًا وثراًء في كردستان اإليرانية مجموعة غير كبيرة م ن ع دة ع ائالت
 ). ٬ 68ص 161 ( . من ضمنها فارسية وأذربيجانية

 وم  ن كب  ار مالك  ي كردس  تان الوس  طى والجنوبي  ة يمك  ن ذك  ر ع  ائالت كوبادي  ان وأزاف وزي  ري
 / 100 / لكل عائل ة م ن ه ذه الع ائالت م ا ب ين . شار وسنندجي وآمير أختفشيمي وتساليزي وجنكنا وأف

 وف ي نهاي ة الق رن التاس ع . أل ف هكت ار م ن األرض 50 آالف و 10 قرية أي تقريب ًا م ا ب ين / 400 / و
 ي واح  د ع مئ  ة منه  ا إلقط  ا م  ن قري  ة ف  ي منطق  ة كرمن  شاه تع  ود ملكي  ة أكث  ر 250 ع  شر م  ن ب  ين

 ). ٬ 351ص 154 (
 ئر يتمتع ون ب سلطة كبي رة ف ي كردس تان اإليراني ة وك انوا كان اإلقطاعيون الكب ار وزعم اء الع شا

وقد أعطتهم العالقات العشائرية اإلمكانات كي يخفوا اإلستغالل القاسي . يعتبرون الفالحين ملكًا لهم
 واس  تمر ع  ضو . العناي  ة برفاهي  ة الع  شيرة " و " العناي  ة األبوي  ة " ألف  راد الع  شيرة الع  اديين بحج  ة

 وك ان المال  ك . ويطيع  ه ل سيد اإلقط اعي زعيم  ه ال ذي ينبغ  ي علي ه أن يبجل ه الع شيرة الع ادي يعتب  ر ا
 شيخ أو زعيم الطريقة وكان السادة اإلقطاعيون في ظ ل – المميز وموقفه كرجل دين يستغل وضعه

 ك انوا ي شرفون عل ى ال شؤون . نظام ال شاه ي شكلون ال سند للحكوم ة المركزي ة الرجعي ة واإلمبريالي ة
. مناصب رفيعة في الحكومة اإلدارية ويشغلون
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 وقفت سلطة كبار اإلقط اعيين ح ائًال قب ل ك ل ش يء أم ام تط ور ال صراع الطبق ي وتق دم المجتم ع
 . الكردي بشكل عام

 فه  و ك  ان . وم ع تط  ور العالق  ات التجاري ة ص  ار اإلقط  اعي ف ي كردس  تان دائن  ًا يق رض األم  وال
 . ود ولكن بشروط مجحفة للغاية يعطي الفالح النقود بالدين أو الحبوب عوضًا عن النق

 وكان المالك يمارس أحيانًا التجارة٬ فهو كان يلعب دور الوسيط في أثناء بيع المنتج ات الحيواني ة
 كم ا ه ي الح ال ف ي تركي ا يتواج د داخ ل اإلقط اعي ٬ وبه ذه ال صورة هن ا . في المدينة باسم الع شيرة

 . ائن والتاجر في آن معًا المالك والزعيم العشائري ورجل الدين والد : الكردي
 تقت  ضي ال  ضرورة التركي  ز عل  ى ظ  اهرة ممي  زة ه  ي أن العالق  ات الع  شائرية أعط  ت اإلمكان  ات

 . بكل سهولة٬ ضد الفالحين ٬ زعماء البطون العشائرية التوحد – لبعض السادة اإلقطاعيين
 تمكن  وا م  ن ت  ضم طبق  ة م  الكي األرض ف  ي كردس  تان التج  ار والم  رابين ال  ذين ٬ كم  ا ورد س  ابقًا

 وللعلم ل م يح ضر المالك ون وح دهم إل ى القري ة ب ل زعم اء . انتزاع األرض من الفالحين أو شرائها
 وهن  اك ج  زء كبي  ر ل  م ي  رى القري  ة . الع  شائر وال  شيوخ ص  يفًا وخريف  ًا ك  ي يراقب  وا جن  ي المح  صول

 ٬ ل  ب األحي  ان وف  ي أغ ٬ وب  صورة رئي  سية ف  ي طه  ران ٬ إطالق  ًا إذ ك  ان م  ستقرًا ف  ي الم  دن الكبي  رة
 راف الوكي ل ال ذي تظل األراضي تحت إش وخالل غياب هذا الجزء أي مالك األرض . خارج البالد

 ). كتخدا ( يسمونه المباشر أو شيخ أو رئيس القرية
 كم ا ه و مع روف ال يعطي ه ٬ يحاول المباشر استنزاف الفالحين إلى أقصى حد نظ رًا ألن المال ك

 . محصول المتوسط وأما الجزء الباقي فيسلبه لنفسه حصته وفقًا للربح الوارد عن ال
 في المدينة فه ذا األم ر ل م يغي ر جر مزارعه للتاجر أو الوسيط القاطن عندما كان المالك الكبير يؤ

 . شيئًا في الطابع اإلقطاعي للعالقات الزراعية
 ( اخ نتيجة لم صادرة أراض ي ال سب 1911  1905 ظهرت أراضي الدولة في إيران فقط بعد ثورة

 ف ي نهاي ة الخم سينات م ن الق رن الع شرين ك ان قراب ة . ) السبخة أرض ذات نزٍّ وملح ال تك اد تنب ت
 1933 ولغاي  ة ع  ام .) 21 ( م  ن مجم  وع األرض المفلوح  ة ف  ي كردس  تان اإليراني  ة يع  ود للدول  ة % 4

 اه رت م ن قب ل رض ا ش د وقد ص و . تعود للحكومة بوشتيكوخ – قرية في منطقة / 145 / كانت هناك
 . رى الحكومية األخرى الواقعة إلى جوار نفطشاه صارت ملكًا لعشيرة سنجابي والق . في وقت الحق

 . غالبًا ماكانت أراضي الدولة في سنوات حكم ساللة بهلوي تستخدم كوسيلة للضغط على األكراد
 ص ارت 1955 وب دءًا م ن ع ام . وفي حاالت غير قليلة كانت تصادر أراضيهم وت صير ملك ًا للدول ة

 . الحكومة تبيع األراضي مساهمة بذلك في توسيع ملكية األراضي الخاصة
 آخر م ن األراض ي ف ي كردس تان اإليراني ة  ه و أراض ي ال شاه إذ ك ان رض ا ش اه كان هناك نوع

 واألراض  ي الت  ي ك  ان يمتلكه  ا ف  ي ثالثيني  ات . واح  دًا م  ن أكب  ر اإلقط  اعيين المالك  ين ف  ي كردس  تان
 . فضل واألكثر خصوبة في شمال إيران وكردستان اإليرانية القرن العشرين هي األ

 وف ي . عندا دخلت قوات الحلفاء إلى إي ران اض طر رض ا ش اه إل ى مغ ادرة ال بالد 1941 في عام
 . أقر المجلس قانونًا   ينص على إع ادة ك ل أراض ي ال شاه إل ى مالكيه ا ال سابقين 1942 حزيران عام

 ية من سحق القوى الديمقراطية صارت كل ه ذه األراض ي ملك ًا ولكن بعد أن تمكنت الحكومة الرجع
 ). ٬ 125 ص 173 )( 1949 تموز 11 ( للشاه ثانية

 ق رى غي ر كامل ة و / 706 / و ) 22 ( قري ة كامل ة / 1277 / كانت أراضي ضياع وعقارات الشاه تضم
 261 ٬ ( بن اًء ألغ راض مختلف ة وق صور ومعام ل ومخ ازن وفن ادق إل خ / 2381 / مرعى و / 1975 /

 ملي  ون هكت  ار م  ن األراض  ي ي  سكنها 2,5 وك  ان مجم  وع مايملك  ه ال  شاه يزي  د ع  ن ). 1953 / 7 / 24
 . ألف نسمة / 233 /

 ملي ون ري ال ف األجور الت ي ك ان / 175 / وإذا كان دخل الفالحين العام ف ي األراض ي الملكي ة يبل غ
 ). 1953 / 5 / 13  261 ( مليون ريال / 550 / الشاه يحصل عليها تفوق
 في كردستان ( كبرى من األراضي في بوشتيكوخ  وكرمنشاه تعود في ملكيتها كانت المساحات ال

 للشاه ) اإليرانية
 نفط  شاه – ك ان رض  ا ش  اه يمل  ك م ن األراض  ي قب  ل الح  رب العالمي  ة الثاني ة ف  ي المنطق  ة النفطي  ة

 وف  ي . وك  ذلك تل  ك األراض  ي الت  ي كان  ت تم  ر فيه  ا أنابي  ب ال  نفط إل  ى معام  ل التكري  ر ف  ي كرمن  شاه
. من مجموع األراضي المزروعة % 4 ينات القرن العشرين كان الشاه يملك قرابة ست
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 ونال من أراضيه حتى بداية ستينات القرن العشرين %) 10 ( ألف هكتار / 250 / باع الشاه قرابة
 ك  ان ي  تم إخ  راج النق  ود المح  صول عليه  ا نتيج  ة له  ذا البي  ع . ه  ا قراب  ة الع  شرة مالي  ين دوالر لقاء

 إل ى م صارف سوي سرا والوالي ات المتح دة جزئي ًا ويج ري ٬ ول عليها لقاء األرض واألجور المحص
 وبن  اء علي  ه٬ ل  م يرك  ز ال  شاه ف  ي يدي  ه ال  سلطة ٬ ت  شغيلها ف  ي ف  روع ال  صناعة األكث  ر ربح  ًا جزئي  ًا

 . ل في جميع فروع اقتصاد البالد السياسية في البالد فحسب بل صار الممول الجبار المتغلغ
 كية أراضي الوقف فأكثرية أراضي الوق ف ف ي كردس تان تع ود ملكيته ا مباش رة وأما ما يتعلق بمل

 . ) 23 ( لرجال الدين
 م ثًال ش يوخ ني ري . ) ممثل ي الط رق ( كانت م ساحات كبي رة م ن األرض تع ود ملكيته ا لل شيوخ

 . كانوا يملكون عدة مئات من القرى على الحدود بين إيران وتركيا
 بي ار كم ا ت م تملي ك ب ين إي ران والع راق تع ود إل ى ش يوخ تاف ل و قرية على التخوم / 400 / وهناك

 قرية / 60  50 /
 . لعشيرة الشيخ برهان ٬ كانت سابقًا وقفية
 أي مب  اٍن للطق  وس الديني  ة حي  ث يجلب  ون اله  دايا والهب  ات لل  دراويش ) خانيك  ه ( لك  ل طريق  ة توج  د

 لمبي ت ك عشرات المخ ازن وخان ات كانت تمل ٬ مثًال في مهاباد ٬ الدور – وهذه المباني . والمريدين
 ن العرف أن تأخذ الهدايا الدينية ش كًال ي صل إل ى تق ديم المط احن وك روم وصار نوعًا م . القوافل إلخ

 / 300 / لم دة ٬ وأراض ي الوق ف ف ي منطقت ي ماخي دا ش ت وكرمن شاه ظل ت . العنب وبساتين الفواك ه
 وبناء عليه كان الوقف قبل م ا . العراق ) ه سمار ( الشيعة المتحدرين من ) األسياد ( سنة عائدة للسادة

 ب دأ . إل ى ملكي ة خاص ة لرج ال ال دين ٬ شكل لملكية األرض قد تح ول فعلي ًا ك يسمى بالثورة البيضاء
 وال تزال هذه . وتسارع بعد الحرب العالمية الثانية 1928 هذا التحول بعد تسجيل األراضي في عام

 . العملية مستمرة
 وي تم . لل ضرائب ألن الري ع ينبغ ي أن ي ذهب لالحتياج ات االجتماعي ة ال تخ ضع أراض ي الوق ف

 استغالل الفالحين الذين يشتغلون في األعمال الشاقة في أراضي الوقف استغالًال ال رحمة في ه مثلم ا
 . هي حال الفالحين الذين يشتغلون في أراضي المالكين

 م ن األراض  ي % 8 تان اإليراني ة وأم ا م ا يتعل ق بملكي ة أراض ي الفالح ين فه  ي ت شكل ف ي كردس
 م ن س كان % 10 ال ذين يملك ون األرض في شكلون قراب ة ن و أل ف هكت ار  وأم ا الفالح 96 المزروعة

 . الريف الكردستاني
 : وملكية األراضي الفالحية في كردستان اإليرانية  لها بعض الخصائص المعينة

 ت ارات وس  طيًا ون  سبة قليل  ة هك 3  1 مالك  ي األراض  ي – تمل  ك أكثري ة الفالح  ين ٬ قب ل ك  ل ش  يء
 . ) فئة األغنياء ( هكتارًا من األرض 20  5 من الفالحين تملك ) 1٬5 (

 كما ك انوا . كان الفالحون المتوسطون يزرعون أراضيهم بسواعدهم وبمشاركة من أفراد العائلة
 م أرض وهم لم يعملوا في صالح المالك اإلقط اعي كم ا ل م يك ن ل ديه . يملكون الماشية  والموجودات

 فه ي غالب ًا م اتكون م ن . واألراضي العائدة ملكيتها لهم لي ست ه ي األخ صب . زائدة يمكن تأجيرها
 ي   ستطيع الفالح   ون ٬ وف   ي معظ   م الح   االت . ) ع   ن القري   ة ( األراض   ي غي   ر المروي   ة أو البعي   دة
 ة تشكل فقط وهذه الفئة غير الكبيرة من سكان كردستان اإليراني . المتوسطون تأمين العيش لعائالتهم

 . حروثة من األرض الم % 2 ويملكون ) لف نسمة أ 90 ( من سكان الريف % 3
 عانى الفالح المالك المتوسط صعوبات تتعلق قبل كل شيء بت أمين المي اه وك ذلك الح صول عل ى

 . المعدات الزراعية
 . وهناك حاالت لم يكن المالك الزراعي يملك حيوانات للجر

 12  8 آالف ري ال وزوج م ن الج واميس 8  6 وج من الثيران قراب ة منطقة مهاباد بلغ ثمن ز ففي
 ط ن م ن القم ح 2  1 وألجل تبديل ث ور واح د أو ج اموس واح د ك ان الف الح بحاج ة لبي ع . ألف ريال

 وفي سنة الجف اف . المحصول من ثالثة هكتارات من األراضي المزروعة جيدًا 2 / 1  3 / 1 أي ) 44 (
 د الفاق  ة وال يظ  ل أمام  ه س  وى بي  ع أرض  ه واس  تئجار قطع  ة يمك  ن للف  الح المتوس  ط أن ي  صل إل  ى ح

 اس تولى المالك ون . أرض لدى مالك زراعي كبير أو أن يصبح أجيرًا زراعيًا أو يسافر إل ى المدين ة
الزراعيون الكبار وال دائنون نق دًا عل ى أراض ي الفالح ين المتوس طين لق اء ال دين ال ذي ل م ي ستطيعوا
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 ن ـ مليونان ون الذين ال يملكون أرضًا الجزء األكبر عددًا من فئة الفالحي ايفاءه وبالنتيجة شكل الفالح
 ). من سكان الريف % 72 قرابة ( ألف شخص 160 و

 لم يملك العمال الزراعيون األرض وال الموجودات سوى عدد قليل من الماشية المنزلية الخاص ة
 وي  دفعونها له  م٬ وب  شكل للغاي  ة ة وأج  ور العم  ال ال  زراعيين منخف  ض . باحتياج  ات األس  رة اليومي  ة

 أل  ف ش  خص 300 وق  د وص  ل ع  دد العم  ال ال  زراعيين ف  ي كردس  تان اإليراني  ة إل  ى . أساس  ي٬ عين  ًا
 . ) 25 ( ) من سكان الريف % 10 (

 الم ستقرين أو ( وينبغي ادارج التجار الزراعيين ضمن قائمة سكان الريف الذين ال يملكون أرضًا
 م  ن % 2.5 وجم  يعهم ي  شكلون . دين والمعلم  ين ال  خ وك  ذلك الح  رفيين وج  زء م  ن رج  ال ال ) المتنقل  ين

 ). ألف شخص 75 قرابة ( سكان البالد
 تدل المعطيات التي يق دمها عب د ال رحمن قاس ملو ع ن ت وزع الم ساحات الزراعي ة ح سب مختل ف

 والخاص  ية . أص  ناف الم  الكين دالل  ة س  اطعة عل  ى التم  ايز الق  ائم ف  ي ص  فوف س  كان الري  ف الك  ردي
 م  ن مجم  وع الفالح  ين ال  شغيلة ف  ي الق  رى الكردي  ة ال % 82 أن اليه  ا نتب  اه األساس  ية الت  ي ينبغ  ي اال

 م ن األرض المفلوح ة ه ي مل ك لفئ ة م ن األش خاص ي شكلون % 78 يملكون إطالق ًا أي ة أرض بينم ا
 . من السكان % 1

 م  ن س  كان ري  ف % 10 ـ ه  ي ال  شغل الوحي  د ل ) تربي  ة الم  اعز واألغن  ام ( تعتب  ر تربي  ة الماش  ية
 وفي المناطق التي تقدم فيها تربية الماشية الج زء األكب ر م ن المنت وج الزراع ي . كردستان اإليرانية

ـ  م الكو القطع ان والمراع ي الكبي رة 1 : يمكن فرز ثالث فئ ات م ن مرب ي الماش ية ـ  م الكو قطع ان 2ً   
 الماشية المتوسطة الحجوم

 . ـ الرعاة 3
 مالي  ين رأس م  ن الغ  نم / 8 / يوج  د مليون  ا بق  رة و ) مالي  ين رأس 10 ( وم  ن مجم  وع الماش  ية الع  ام

 ). ٬ 166 ص 173 ( والماعز
 م  ن % 1 م ن الغ  نم والم اعز يع  ود إل ى فئ  ة ت شكل أق  ل م ن % 60 تب ين المعطي ات االح  صائية أن

 م  ن % 50 والرع  اة ال  ذين ك  انوا ي  شكلون أكث  ر م  ن . فق  ط تع  ود لمرب  ي الماش  ية % 6 س  كان الرب  ف و
 ن الوضع ف ي مج ال يمكن القول إ . اشية من مجموع الم % 2 مجموع مربي الماشية كانوا يملكون فقط

 فم ن جه ة كان ت القطع ان الكبي رة . تربية الماشية ينسحب٬ في جوهره٬ على فروع الزراعة األخرى
 تعود لحفن ة ص غيرة م ن الب شر٬ وم ن جه ة أخ رى فئ ة كثي رة الع دد م ن الرع اة كان ت م ضطرة إل ى

 اك٬ أي ضًا ع دد غي ر قلي ل م ن م الكي ولكن من بين مربي الماش ية ك ان هن . االكتفاء بعدد من األغنام
 ويمك ن تف سير وج ود ه ذه الفئ ة الكبي رة الع دد ن سبيًا ). رأسًا لكل مزرعة 75 تقريبًا ( المتوسط القطيع

 بع  املين أولهم  ا كم  ا ورد آنف  ًا بأن  ه ظل  ت قائم  ة عناص  ر هام  ة م  ن العالق  ات الع  شائرية الس  يما ف  ي
 تع ود ي ف ي المن اطق المأهول ة ب األكراد المراع صفوف مربي الماشية ش به الم ستقرين٬ وثانيهم ا أن

 عدا هذا إن إكث ار األغن ام والعناي ة به ا ف ي جب ال كردس تان ه و عم ل س هل . ملكيتها بالكامل للعشائر
 . نسبيًا ومربح

 في بداية القرن العشرين ظهرت في القرية الكردية في إيران فئة الوسطاء ال ذين ك انوا يح صلون
 يق  دمون للمال  ك الري  ع المتف ق علي  ه م  ن المنتوج  ات أو م  ا و م ن المنت  وج ح  ين عل  ى األرب  اح م ن الفال

 كم ا ظه ر م ستأجر . ومثل هؤالء الوسطاء المستأجرين لم يتدخلوا في العملية اإلنتاجي ة . يعادلها نقدًا
 وظه ور أمث ال . م ال الم أجورين ع بحصولهم على األرض كانوا يزرعونها بم ساعدة ال . من نوع آخر

 وفي الخت ام يمك ن الق ول . لسوق ن المشار إليهم هو النتيجة المباشرة لتطور عالقات ا أشباه المستأجري
 لكي  ة األراض   ي اإلقطاعي   ة كان   ت م   ن ب  ين أش   كال ملكي   ة األرض واس   تثمارها ف   ي كردس   تان إن م

 ذاك اإلنت شار ألن نتشارًا والريع النقدي لم يحظ ب وكان الريف العيني والفالحة هما األكثر ا . اإليرانية
 . يع العيني كان يشكل جزءًا كبيرًا من مداخيل مالكي األراضي الكرد الر

 ـ النقدية في كردستان٬ خاصة في الفترة بين الح ربين الع الميتين  رغم أن تطور العالقات السلعية
 قد أدى إلى انهيار العشيرة إال أن االحتفاظ بالملكية اإلقطاعية لألراضي قد أع اق إعاق ة قوي ة تط ور

. سلعي الالحق اإلنتاج ال
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 : كردستان التركية
 ال يزال نظام ملكية األرض العثماني قائمًا تقريبًا حتى أيامنا هذه في كردستان التركية المعاص رة

 وح دثت . ) 26 ( األم الك األميري ة والوقفي ة والمتروك ة : لى ثالثة أنواع م األراضي إ والذي بموجبه تنقس
 ت الملكي ة سنة األخي رة حي ث ازداد ع دد األراض ي ذا 25  20 تغيرات جزئية في هذا النظام فقط في

 ). ٬ 95 ص 75 ( ية م مقارنة مع الحكو بال %) 30  25 حتى ( الخاصة
 وق د ورد . وص فًا جي دًا الوض ع القاس ي للف الح الك ردي 1925 ف التقرير القنصلي لع ام هذا ويص

 الت  شكيلة الوح  دة أو : والمق  صود بال  دار ). ٬ 53 ص 103 ( في  ه أن ك  ل ع  شيرة ت  ضم ع  ددًا م  ن ال  دور
 وم ن الناحي ة . االقتصادية ـ األس رة الت ي ل يس له ا أراٍض خاص ة به ا وتخ ضع فعلي ًا ل زعيم الع شيرة

 النظرية كان مثل هذا الفالح بعد انجاز األعمال الحقلية دف ع جمي ع الم ستحقات المت أخرة يمل ك الح ق
 . يًا بيد أن مثل هذا الحق نادرًا ما كان يتحقق عمل . في االنتقال إلى سيد آخر

 وإذا ل م ي تم التقاط ه ك ان . وفي حاالت ه روب الف الح م ن الع شيرة تنتق ل ك ل ممتلكات ه إل ى اآلغ ا
 وبعد تمضية فترة العقاب وخسارة ك ل ممتلكات ه ي صبح ع امًال زراعي ًا عن د . العقاب القاسي بانتظاره

 . اآلغا السابق
 الك   رد ب   أنهم ن ي ف   ي وص   فها لوض   عية الفالح 1925 / 9 / 19 ( التركي   ة " أك   شام " كتب   ت جري   دة

 دة ق األخي  ر٬ حت  ى الم  وت واختتم  ت الجري محمروم  ون م  ن الحق  وق كلي  ًا وه  م ملزم  ون حت  ى الرم
 . كالمها بأن الفقر يؤدي بالفالح الكردي إلى حالة العبودية الحقيقية

 وما قيل أعاله يعطينا تصورًا واضحًا ع ن تركي ب كردس تان اإلقط اعي ووج ود اقت صاد ال سخرة
 . هناك

 ًا من أصناف الفئات الفالحية في الثلث األول من القرن العشرين في قرى كردس تان نصادف عدد
 : التركية
 م ن % 10 وهم يشكلون في المناطق ال شرقية ) 27 ( فقراء القرى الذين اليملكون شيئًا يخصهم . 1

 ى بيع قوة عملهم أو التحول إل ى إح دى الح رف ـ ال صنعات فيم ا إنهم مضطرون إل . جماهير الفالحين
 . كان بعضهم يسوق الحمير والجمال وكانوا يدفعون ضريبة نقدية للسيد . ) 28 ( ح السيد بذلك إذا سم
 الفالحون الذين يعملون في أراضيهم الخاصة بهم ولديهم٬ وسطيًا زوج من الثي ران وع شر . 2

 . خل نصف الفالحين الكرد في إطار هذه الفئة د وي . غنمات وبقرة واحدة وحمار واحد
 ل ذين ه م أنف سهم يعمل ون ف ي األرض ويعم ل ل ديهم عام ل أو اثن ان الفالح ون المتوس طون ا . 3

 % 20 غنمة وعنزة ويبلغ ع دد ه ذه الفئ ة قراب ة 20  10 كان الفالح المتوسط يملك ثورين و . باألجرة
 . من مجموع الجماهير الفالحية في كردستان

 م  ن س  كان الري  ف ف  ي ش  ؤون % 10 ل  م ي  شارك الفالح  ون األغني  اء ال  ذين ك  انوا ي  شكلون . 4
 لمساحات الزراعية الخاصة بل كانوا يستخدمون العمل الم أجور وك ان الف الح الث ري ي ستخدم حت ى ا

 ومث  ل ه  ذا . غنم  ة وم  اعز / 500 / ح  صانًا وبغ  ًال و / 20 / بق  رة و / 60 / الع  شرة عم  ال م  أجورين ولدي  ه
 . يصبح مختارًا للقرية الثراء أعطى االمكانات للمالك كي

 عن دما تنتق ل م ن قري ة : شرقية ال عن واليات تركية ) 1925 / 9 / 19 ( التركية " أكشام " كتبت جريدة
 وعن  دما ت  سأل الع  ابرين م  ن أن  تم ف  إنهم . إل  ى قري  ة ينتاب  ك ش  عور كم  ا ل  و كن  ت تجت  از ح  دود الدول  ة

 أم ر ص ادر ع ن البي ك وه م الح رس الم ستعد لتنفي ذ أي تكلي ف ) نحن رجال اآلغ ا الفالن ي ( يجيبونك
 . والسالح بالمجان ون على اللباس والطعام ولقاء هذا يحصل

ول م يت رك البي ك فرص ة س انحة إال وانتهزه ا ك ي . كانت هذه الفصائل قاسية للغاية في ت صرفاتها
 ك  ان س  فاكو البي  ك ينهب  ون ال  سكان المحلي  ين . يظل  م الفالح  ين ال  ذين يع  انون ف  ي األس  اس٬ م  ن الظل  م

 ). ٬ 10ص 156 " ( يشبه الباديشاه الصغير " وكان السفاح . ويخطفون الفتيات الفالحات إلخ
 ف  ي حين  ه س  عى الكم  اليون لتق  سيم حرك  ة التح  رر ال  وطني الكردي  ة وكبحه  ا فأق  دموا عل  ى بع  ض

 قانون ًا ي نص 1929 في حزيران عام ) المجلس القومي التركي العظيم ( وهكذا أقر . التدابير الزراعية
 الفالح ين والرحّ ل على أن جزءًا من األطيان الكبيرة العائ دة لإلقط اعيين الك رد ينبغ ي أن ينتق ل إل ى

 . األكراد
 وفق ًا لبي ان ص ادر ع ن رئ يس ال وزراء أل ف 90 لكرد عل ى أرض وص لت إل ى حصل الفالحون ا

. المذكور التركي آنذاك عصمت اينيينو عل أساس القانون
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 . إلى حياة االستقرار والتحضر " المضطربة " ك العشائر ا وبهذا اإلجراء نقل األتر
 . ) 29 ( التركية عدة عشائر كردية إلى الجزء األوروبي من تركيا رحلت الحكومة 1931 وفي عام

 وأجب  رت الحكوم  ة أولئ  ك . وظه  رت الم  ستوطنات الكردي  ة ف  ي س  ميرنا وأض  نا وطراب  زون إل  خ
 . الكرد على دفع الضرائب بانتظام وحصلت خزينة الدولة على االمدادت عن هذا الطريق

 ح  رب العالمي  ة الثاني  ة مباش  رة عن  دما أق  رت ب  دأت أول  ى مح  اوالت ح  ل الم  سألة الزراعي  ة بع  د ال
 بيد أن مالك ي األراض ي الكب ار ال ذين ك انوا . 1945 حزيران عام 11 الحكومة القانون الزراعي في

 ال يزال  ون ي  شغلون مواق  ع متين  ة ف  ي هيئ  ات الدول  ة ح  صروا ه  ذه البداي  ة ف  ي تق  سيم أراض  ي الدول  ة
 . المشاع

 فه  ي . االقت صادية وال سياسية ٬ الك ي األراض ي م صالح كب  ار م 1945 ل م تم س اص الحات ع ام
 وضعت ه دفًا له ا يق وم عل ى اإلس هام ف ي تحوي ل المالك ين إل ى ج زء مك ون م ن الطبق ة البرجوازي ة
 وتعميق التمايز بين الفالحين في القرية وبناء دعام ة متين ة مكون ة م ن الفالح ين المي سورين لتط وير

 . أسلوب االنتاج الرأسمالي
 ف ي تركي ا عل ى أس اس 1965  1947 عائلة فالحية على األرض في أعوام / 369445 / حصلت
 دونمًا من األراضي من كبار مالكي األراض ي 86477 وقد تم انتزاع . الزراعي 1945 قانون عام

 ). 1978 / 8 / 2  229 ( والفالحين األغنياء بما قيمتها مليون ليرة تركية
 . بعه إجراء برجوازيًا من حيث طا 1945 كان إصالح عام

 فهو عّجل عملية تب ديل أس لوب االنت اج ش به اإلقط اعي باألس لوب الرأس مالي وأس هم  ف ي تط وير
 لإلص  الحات ج  ة ي نت م  ا المزروع  ة ن الق وى المنتج  ة وال  سوق الداخلي  ة نظ  رًا  ألن ص  ندوق األراض  ي

 . بمليوني هكتار تقريبًا
 : كردستان السورية

 يع  يش الك  رد٬ ب  شكل أساس  ي ف  ي . ) 30 ( بع  د الع  رب ال  سكان األك  راد ف  ي س  ورية ه  م األكث  ر ع  ددًا
 مناطق البالد الجبلية إلى الشرق من الحسكة وي شكل الفالح ون والعم ال المي اومون ج زءًا كبي رًا م ن

 . ) ٬ 24ص 125 ( السكان الكرد السوريين
 ي  ة ض من ق وام اإلمبراطور 1918 كان ت س ورية خ الل الفت رة م ابين الق  رن ال سادس ع شر وع ام

 ول  م ي  زد ع  دد س  كانها ع  ن ) 31 ( أكث  ر بكثي  ر مم  ا ه  ي علي  ه الي  وم كان  ت ت  ضم أراض العثماني  ة و
 . ) ٬ 9 ص 96 ( ألف / 600 / المليونين و

 ه ال سنوات بل دًا ال ه ذ و وظل ت س ورية ط . 1946  1919 سيطر الفرنسيون على سورية سنوات
 وكان ت . ش ية سم كبير من ال سكان يع يش ف ي القري ة ويم ارس الزراع ة وتربي ة الما وكان ق . زراعيًا

 وحسب معطيات الرحال ة . المدن السورية أقرب إلى المراكز التجارية واإلدارية منها إلى الصناعية
 الحة للزراع  ة ف  ي من  اطق س  ورية ال  شمالية الت  ي م  ن األراض  ي ال  ص % 80 ي أوه  اجن ك  ان األلم  ان

 ت بع ض كان إذ ٬ ) ٬ 58ص 47 ( لكب ار اإلقط اعيين وتعود ملكيته ا ٬ يتركز فيها السكان الكرد أساسًا
 م  ن األحي  ان إل  ى ع  دة الق  رى الت  ي وص  لت م  ساحتها ف  ي كثي  ر ع  شرات الع  ائالت اإلقطاعي  ة تمل  ك
 . عشرات من الهكتارات

 فالحي ة ظهرت الملكية اإلقطاعية الكبي رة ف ي س ورية ع ن طري ق اس تثمار أراض ي الم شاعيات ال
 . ومئات السنين واستغرقت هذه العملية عشرات . قلين ومشاعيات عشائر الرحل المتن

 وف  ي . ات  سم نظ  ام س  ورية الزراع  ي ف  ي أثن  اء فت  رة الحك  م الترك  ي ب  سيطرة العالق  ات اإلقطاعي  ة
 وك  ذلك لإلقط  اعيين الع  رب ٬ ) 32 ( المنطق  ة ال  شمالية كان  ت األرض تع  ود ملكيته  ا لل  سلطان الترك  ي

 . والكرد أو لزعامة رجال الدين
 . مناطق التي يقطنها الكرد األبوية في ال – وسادت العالقات اإلقطاعية

 ) ال ضياع ( فالعق ارات اإلقطاعي ة الكبي رة . لم يكن وجود ملكية كبيرة يعني بعد وجود انتاج كبي ر
 فك ل . كانت تنقسم إلى مساحات صغيرة كان ي تم توزيعه ا ب ين الفالح ين عل ى أس اس حق وق الت أجير

 احة الت  ي ك  ان بم  ستطاعه ف  الح ك  ان يح  صل عل  ى ف  دان واح  د م  ن األرض ب  األجرة أي تل  ك الم  س
 وك ان الف الح ال صغير الم ستأجر المع دم ه و الم ورد . زراعتها بزوج من الثيران خ الل موس م واح د

 الرئي  سي للق  وى العامل  ة ف  ي القري  ة ال  سورية إذ ك  ان ي  ضطهده المال  ك اإلقط  اعي والمراب  ي والدول  ة
. الناتج المحصول 5 / 6 بل حتى أحيانًا 4 / 5 حتى 1 / 3 كان يدفع للمالك من . اإلقطاعية
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 والح  ال نف  سها ف  ي تركي  ا والع  راق حي  ث الف  الح الك  ردي ف  ي كردس  تان ال  سورية ينف  ذ مختل  ف
 . ) ٬ 149 ص 57 ( األعمال في صالح المالك بما فيها أعمال السخرة

 د ف  ي الزراع  ة ف ي ع  دد م  ن المن  اطق ال  سورية ة الح  رب العالمي  ة األول ى كان  ت ت  سو وحت ى ع  شي
 ث ر وتوس عت أك . مج ال لالقت صاد ال سلعي الذي انه ار ت دريجيًا فاس حًا ف ي ال عناصر االقتصاد العيني

 رت ت ستورد ل ص ا فأكثر العالقات السلعية النقدية  ولم تعد سورية تصدر خاماتها الزراعية فحسب ب
 . ) ٬ 173ص 116 ) ( من انكلترة وفرنسا وبلدان أخرى ( جزءًا كبيرًا من المنتوج الصناعي

 سبب تطور العالقات ال سلعية النقدي ة ألن المالك ين ف ي مح اولتهم الخ روج تردت حالة الفالحين ب
 . إلى عالم السوق بأكبر كمية من السلع كانوا  يتمادون بقوة في اضطهاد الفالحين وظلمهم

 كان العمال الزراعيون يح صلون عل ى قيم ة و . أيضًا العمال األجراء ٬ كان المالكون يستثمرون
 ومم ا ي شير . ن العمل المأجور الجائر والمجح ف منت شرًا عل ى نط اق واس ع وكا . عينية لقاء جهدهم

 . ) 33 ( إلى استغالل هذا العمل هو ذاك االنتشار الواسع للعمل الموسمي الموقت
 فف ي س ورية ظه رت ثالث ة أن واع . ساهم تطور العالقات السلعية النقدية في تفتت فئ ات الفالح ين

 : من االقتصاد الفالحي
 ومث  ل ه  ذا الف  الح ي  زرع س  وية م  ع األس  رة وبواس  طة ث  ورين . ح الفقي  ر م  ا يخ  ص الف  ال  1

 . ومحراث بدائي مساحة تصل حتى العشرة هكتارات من األرض
 . توسط الذي يزرع المساحة ذاتها تقريب ًا ولك ن ف ي أرٍض أكث ر خ صوبة م ما يخص الفالح ال  2

 إال أن عم اًال موس ميين ك انوا ٬ ويزرعها سوية مع أسرته وباستخدام تكنيك بدائي وزوج من الثيران
 . يساعدونه في أثناء جمع المحصول

 ما يخص الفالح الميسور الذي تصل مساحة أرضه إلى الخمسين هكتارًا يتم استخدام عشرة  3
 ). 91  ٬ 87 ص 122 ( ثيران فيها واستئجار ثمانية عمال

 ل ذا . ردستان ال سورية أعاقت رواسب العالقات اإلقطاعية التمايز بين الفالحين إعاقة كبيرة في ك
 ٬ وحفن  ة الم  ستثمرين ال  ذين ظه  روا م  ن جدي  د كان  ت . ك  ان ال ي  زال ه  ذا التم  ايز ض  عيفًا ف  ي س  ورية

 . ليست بذات أهمية ٬ أيضًا
 من الرأس مال األجنب ي – كان الفالحون الكرد عشية احتالل فرنسا لسورية يعانون ظلمًا مزدوجًا

 وإق  راره ل  م ي  ضعف 1920 بي  ت االنت  داب الفرن  سي ف  ي ع  ام وتث . واإلقط  اعيين والم  رابين المحلي  ين
 ط  رح م  سألة ض  رورة إج  راء تح  والت ٬ غي  ر م  رة ٬ ف  ي س  نوات االنت  داب ت  م و . الظل  م اإلقط  اعي
. زراعية جذرية

 ك سب ود ) 1946 نيسان ( المتعاقبة الكثيرة التبدل بعد طرد المتدخلين األجانب ات حاولت الحكوم
 . لوعود الديماغوجي ة المتع ددة والت صريحات المع سولة االستعراض ية الفالحين ودعمهم عن طريق ا

 بي د أن . كالمًا عن ضرورة إجراء إصالحات زراعي ة 1950 ويضمن الدستور المقر في أيلول عام
 عل ى امت داد س نين ٬ األوساط اإلقطاعي ة والديني ة م ن ذوات األمزج ة الرجعي ة المحافظ ة ق د أعاق ت

 أق ر 1957 فق ط ف ي آذار ع ام . لسوري ول و لج زء م ن البرن امج الزراع ي إقرار البرلمان ا ٬ طويلة
 . البرلمان السوري قانونًا حول إجراء بعض التحوالت في القرية

 كم ا ن ص . وقد حظر هذا القانون خاصة ط رد الفالح ين الم ستأجرين م ن األرض ب سبب ال ديون
 . ) 148 ص 103 ٬ ( على التنظيم الجزئي لموضوع التأجير وما إلى ذلك

 . بيد أن التخريب الذي قام به اإلقطاعيون أعاق تطبيق هذا القانون
 : استثمار األرض في كردستان في العصر الراهن

 ك  ان ج  زء كبي  ر م  ن األراض  ي ف  ي كردس  تان اإليراني  ة يع  ود إل  ى كب  ار م  الكي ٬ كم  ا ورد آنف  ًا
 . راعيًا ضخمًا كان قائمًا فيها بيد أن هذا ال يعني أن إنتاجًا ز . األراضي قبل اإلصالح الزراعي

 والمال  ك . ل  م يك  ن مال  ك األراض  ي الكبي  ر معني  ًا إال ب  الربح عن  دما ك  ان ي  ؤجر األرض للفالح  ين
 وك  ان . يع  يش ف  ي المدين  ة ل  م يك  ن معني  ًا بحال  ة اإلنت  اج ٬ كم  ا ه  و مع  روف ٬ اإلقط  اعي ال  ذي ك  ان

 . الفالحون أنفسهم مضطرين للحصول على معدات وحيوانات الجر
 وه  ذه األج  رة ل  م تتخ  ذ ش  كًال كالس  يكيًا ف  ي . كان  ت األج  رة ي  تم دفعه  ا إل  ى مال  ك األرض عين  ًا

 وق د ذك ر م ار ب أن األج رة العيني ة . كردستان اإليرانية بل هي فقط بمثابة إضافة إل ى الكمي ة العيني ة
ص متبقية من مترافقة بخصائ ٬ على الدوام ٬ مهما كانت نسبتها فهي لم تكن الشكل السائد بل ستكون
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 الشكل األسبق أي من تلك األجرة التي كانت تدفع مباشرة بالعمل والسخرة بغض النظر عما إذا كان
 ). ٬ 358 ص 1 ( المالك خاصًا أو حكوميًا

 وه ذه األج رة كان ت متوافق ة م ع . هي األساسية في كردس تانااليرانية وهكذا كانت األجرة العينية
 الي  ة م  ن اإلقطاعي  ة ال  ى الرأس  مالية عن  دما ت  سود ال  صيغة االنتقالي  ة العالق  ات الزراعي  ة للفت  رة االنتق

 هذه األجرة العينية ال تزال في ص يغتها ال صافية عن دما تك ون ق ادرة جزئي ًا عل ى ول وج " . لالقتصاد
 1 ٬ " ( ال تزال تفترض اقت صادًا عيني ًا ألج ل تطوره ا ٬ أشكال أرفع تطورًا أو عالقات إنتاجية أعلى

 ). 757 ص
 وج  ود العم  ل إل  ى جان  ب األج  ور العيني  ة زي  ادة اإلنت  اج الزراع  ي أي ح  افظ عل  ى الفاق  ة أع  اق

 وف ي اآلن ذات ه أث ر ه ذا األم ر ت أثيرًا س لبيًا ف ي نم و . والمستوى المتدني لدى الفالحين في معي شتهم
 . السوق الداخلية والعالقات اإلنتاجية العامة

 ف ي تطوره ا باس تثناء بع ض المن اطق ال س يما وأما ما يخص األج رة النقدي ة فه ي ض عيفة للغاي ة
 . التي يزرع فيها التبغ و الشوندر السكري

 : نظرة على أنواع األجور في كردستان بالترتيب لنلق
 : أجرة العمل

 يمكن م صادفة مختل ف عناص ر أج ور العم ل ف ي جمي ع أرج اء كردس تان تقريب ًا علم ًا أن ال شكل
 م ل ال سخرة حي ث أن الف الح مل زم ب دفع مختل ف أن واع األعم ال ع كثر انتشارًا كما في السابق هو األ

 . االقتصادية و البنائية
 ٬ أحيان  ًا س  بعة أي  ام ف  ي ال  سنة ٬ فه  و يع  ادل . حج  م أعم  ال ال  سخرة ف  ي مختل  ف المن  اطق متب  اين

 وأحيانًا أخرى يصل إلى الشهرين علمًا أن المالك له الحق في مطالبة الفالح بتق ديم الخ دمات ف ي أي
 ولك ن . وبق در م ا ي زداد حج م ال سخرة بق در م ا تترس خ العالق ات اإلقطاعي ة . ت من أوقات ال سنة وق

 . القرى الواقعة بالقرب من المدينة ي السخرة صفيت بالكامل أو وصلت إلى حدها األدنى ف
 ف ي بداي ة ال ستينات أي قب ل تطبي ق ( يقوم الفالح بعم ل ال سخرة ف ي ح سن أب اد ب القرب م ن س نه

 ويعادل سبعة أيام من العمل المج اني إض افة إل ى أربع ة أي ام م ن عم ل الحم ار ) ح الزراعي اإلصال
  ٬ 331ص 187 ( عدا هذا كان على الفالح أن يشتغل  يومين في ب ستان المال ك . المجاني في السنة
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 هك ذا س ارت . ت أمين العل ف لماش ية المال ك ب زمين ف ي من اطق قطع ان الماش ية وكان الفالحون مل

 ففي هذه القرية حجم أعمال ال سخرة مح دود . ) منطقة الخيجان ( مثًال في قرية ساروكانا ٬ األمور
 . بالنسبة إلى الفالحين الذين ك انوا يزرع ون التب غ ألن التب غ ك ان ذا أهمي ة كبي رة بالن سبة إل ى المال ك

 فف ي . ح يعف ى م ن عم ل ال سخرة كلي ًا وفي تلك الحاالت عندما كان المالك نفسه يقدم البذار فإن الف ال
 قري ة باس ف ك  ان الف الح ي  زرع التب غ ويجمع  ه بف ضل عم  ل ال سخرة ال  ذي يؤدي ه الفالح  ون ف ي ع  دة

 ٬ ثًال ف ي أورمي ه م ٬ عشرات من الهكتارات من أفضل األراضي بينما كان الفالح في مناطق أخ رى
 ان جمي ع الفالح ين ف ي باس ف وك . المح صول  لق اء حراث ة األرض وزرع التب غ 1 / 3 يحصل عل ى

 ال  ذين يملك  ون حيوان  ات الج  ر مل  زمين بح  رث األرض بالمج  ان بينم  ا ك  ان ينج  ز األعم  ال األخ  رى
 ه  ذا م  ن لدي  ه جوف  ت  ك  ان ع  دا . يح  صلون عل  ى ج  زء م  ن المح  صول عم ال زراعي  ون م  أجورون

 . يومًا مجانًا / 40 / بعمل ًا ملزم
 . فرض عمل السخرة حسب ه واه ٬ ي أي وقت كان المالك يستطيع في معظم مناطق كردستان وف

 طل ب م ن ن عم ل الف الح المج اني م ع حم اره وب رض عل ى ك ل جوف ت ع دة أي ام م سكاز يف ففي بلدة
 ويق وم الفالح ون بعم ل ال سخرة . بإنج از األعم ال الزراعي ة ٬ الفالحون ملزم ون ب أي وق ت ٬ المالك

 , و القي  ام بأعم  ال زراعي  ة أخ  رى فيم  ا إذا احت  اج المال  ك إل  ى ح  رث األرض أو جم  ع المح  صول أ
 ن  ص 187 ( المبت  ون  يح  صل م  ن يعم  ل عن  د المال  ك عل  ى الطع  ام وال ش  يء آخ  ر . وح  سب ش  هادة آ

331 ( . 
 . ف ي بع ض المن اطق مث ل مهاب اد وس ولدوز " بن دوان " ينتشر شكل آخر من عمل ال سخرة اس مه

 ) بن  دوان ( ين ش  خص واح  د زم بت أم ك  ل مال ك للجوف  ت مل ) منطق ة س  ولدوز ( ف ي قري  ة خاليفالي  ان
 ك  غ م  ن الحب  وب لق  اء م  ا ينج  زه ه  ذا / 880 / أو دف  ع ) حزي  ران  آذار ( للعم  ل خ  الل أربع  ة أش  هر

وي صل ع دد . ) لقرية وت صليحات ف ي مب اني المال ك إل خ ا تصليح القنوات وبناء الدور في ( البندوان
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 لفالحين وح دهم غي ر مل زمين وهؤالء ا . شخصًا في قرية كونكال 80  60 أمثال هؤالء العاملين إلى
 ل  ى إ) 34 ( ) المح  صول 2 / 3 عن  دما يأخ  ذ المال  ك لنف  سه (  س  اكبار – بتق  ديم ع  املين يعمل  ون ب  شروط

 . المالك
 . وكثيرًا ما كانوا يجبرون الفالحين على عمل السخرة في مباني المال ك أو الدول ة عل ى ح د س واء

 عينات س  ب ( وف  ي الفت  رة األخي  رة . ي كردس  تان ن  اء الط  رق الدولتي  ة ف وق  د ش  ارك آالف الفالح  ين ف  ي ب
 ) وثمانينات القرن العشرين

 على المالكين بناء طرق بري ة كان ولهذا السبب ٬ ط المالكين ازداد عدد مالكي السيارات في أوسا
 . كم / 15 /  ) منطقة آشنويه ( في نالوس و كم / 18 / فقد بنوا في باسف طريقًا بطول . خاصة

 وكانت منتشرة ع دة . القاطنين في المدن قد بنيت بأعمال السخرة حصرًا وإن دور كبار المالكين
 بناء ال دور وم د الط رق : جراء اإلصالحات الزراعية بل إ من السخرة في كردستان اإليرانية ق أنواع

 ونق  ل ح  صة ٬ إل  خ ألج  ل الدول  ة والم  الكين وتنظي  ف األقني  ة وغيره  ا م  ن األعم  ال المرتبط  ة ب  الري
 عندما يتطلب األمر ذلك و حراثة أراضي المالك وجمع وإع داد العل ف لماش ية المالك من المحصول

 المالك ودرس الحبوب من هكت ار واح د م ن األرض تقريب ًا وجم ع  الم دروس وت أمين بن دوان واح د
 أشهر وتأمين العلف لحيوانات المالك والعناية بها في وق ت 4  3 ألجل المالك كي يعمل هذا الشخص

 ف ي ح ال الطل ب ) إذا كان متوفرًا ( حمار إذا لزم األمر ألجل الحمل للمالك وحصان وتأمين ٬ الشتاء
 الحطب من الغابة التي تقع حيانًا عل ى م سافة ع دة كيل ومترات أو ( وجلب الوقود للمالك ألجل الشتاء

 . ) قوالب من الزبل
 ه ذا الج زء م ن وهذه القائمة الطويلة من التزامات السخرية تشهد على انت شار عم ل ال سخرة ف ي

 أم ام ويعتبر هذا العمل من رواسب العالقات اإلقطاعية الجوهرية ويشكل عائق ًا . كردستان إلى اآلن
 ت الف  راغ ال  ذي يظ ل موج  ودًا ف  ي ح ال األج  رة العيني  ة ي صل إل  ى ح  ده ووق . تط ور القري  ة الكردي  ة

 زام ات العدي دة الت ي األدنى وال يج د فالح و كردس تان الوق ت الك افي ألج ل عم ل إض افي ب سبب االلت
 . يفرضها نظام السخرة

 ينبغ ي ) يح دث ه ذا األم ر كثي رًا ف ي كردس تان ( عندما يلتئم شمل الضيوف عند المالك أو الوكيل
 ألج  ل ال  ضيوف وه   م ملزم  ون بت   أمين الم  أوى ألج   ل ) نق  دًا أو عين   ًا ( عل  ى الفالح  ين أن ي   دفعوا

 ويدفع الفالح للمالك ماهو مطلوب من ه ف ي . يافة أما المالك فيقدم الض . الضيوف واالسطبل لخيولهم
 ك ل للما ) ص ورانه ( وينبغي على الفالح أن يقدم هدي ة ثمين ة . عيد الفطر وعيد األضحى – مناسبتي

 . ) 35 ( مقابل السماح بزواج اإلبنة أو اإلبن أو األخ أو األخت
 ال  ضأن أو ال  شحم وف  ي من  اطق تربي  ة الماش  ية يمك  ن لمث  ل ه  ذه الهدي  ة أن ت  شكل قطع  ة م  ن لح  م

 . ) 36 ( وأحيانًا الحصان ) الدهن (
 يدفع الفالح غرامة للمالك بسبب انتهاك النظام أو أية قواعد وكذلك بسبب ض رر م ا يلحق ه بف الح

 ه ذا وم ن الممك ن تخري ب أرض . ونظام الغرامات واحد بالنسبة إلى جميع من اطق كردس تان . آخر
 وبع د . اوم ة خفيف ة م ن جانب ه أو ع صيان أوام ر المال ك الفالح المحيطة بداره بسبب حتى حصول مق

 وف ي بع ض األحي ان حت ى بوج ود وارث ين . وفاة الفالح الذي ال وريث له تذهب ممتلكاته إلى المالك
 وف ي ح ال ع دم ق درة الف الح عل ى أداء . يؤول جزء من ملكية الفالح المتوفى إلى المال ك ٬ شرعيين

 ورغم الدفع فهو مضطر إلى إنجاز السخرة المطلوب ة من ه ف ي ٬ عمل السخرة فهو يدفع ثمن اإلعفاء
 . كثير من الحاالت

 . وه ذه الزك اة ف رض م ذكور ف ي الق رآن . وبمناسبة رمضان يدفعون الزكاة عن كل شخص للم ّال
 وعادة حتى العشرة رياالت م ن ب اقي ٬ كغ من القمح من كل مالك جوفت 3 وتصل قيمة الزكاة حتى

 . الفالحين
 . ل ذبح األضاحي في العيد الكبير يحصل المال على جلد الخاروف في حا

 أن يقدموا لشيخهم هدية يعتمد ثمنها على ) الدراويش ( ينبغي على أتباع بعض الشيوخ والطوائف
 . لة الفالح حا

 . حون بتأمين مستلزماتها وحوائجها ال وفي تلك القرى الكردستانية التي توجد فيها مساجد يقوم الف
 وف ي أثن اء األعي اد يق دم المالك ون ال والئم الت ي يح ضرها . شيء ي دفعون لخ ادم الج امع فقبل كل

. ) 37 ( الرجال حصرًا
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 وبأموال الفالحين أيضًا يتعلم التالميذ في الحلقات التابع ة للم ساجد م ادة الفق ه اإلس المي وع ددهم
 . وسطيًا عشرة تالميذ في كل حلقة تابعة لمسجد

 كغ من القمح 320  80 في كل عام تقديم ٬ ة على الفالحين إذ عليهم ثمة التزامات أخرى مفروض
 ل ذا إن المال ك بال ذات ه و ال ذي ٬ لممثل السلطات الرس مي ال ذي ي ؤدي عمل ه ع ادًة ف ي إم رة المال ك

  50 وي تم تق ديم . يحصل فعليًا عل ى ه ذا القم ح ويعام ل ذاك الممث ل الرس مي كم ا يعام ل الخ دم عن ده
 ومن الناحي ة الفعلي ة . أداة في يدي المالك ر ضي المحلي أو للمختار الذي يعتب كغ من القمح للقا 160

 كغ من القمح  من كل قطعة أرض محروث ة إال أن ه ال 20 ويحصل سركار على . يعينه المالك أيضًا
 ك غ م ن ك ل قطع ة 20 وهن اك حي ث ال يوج د س ركار يأخ ذ المال ك . يحصل ع ل أي ة مكاف أة إض افية

 وي دفعون أي ضًا . عة بغض النظر عما إذا ك ان ي ؤدي وظ ائف ال سركار أم ال أرض محروثة ومزرو
. الماعز والغنم ) يطبب ( كغ لذلك الذي 8 البقر و ) يطبب ( الذي ك لذا ) كغ قمح  لقاء كل حيوان 6 (

 ت  صيب ه  ذه االبت  زازات المالي  ة فالح  ي كردس  تان وه  ي تنبث  ق م  ن مختل  ف االلتزام  ات التقليدي  ة
 وبع  ضها ف  ي ٬ ومعظ  م ال  ضرائب ي  تم جنيه ا ف  ي س  ائر أنح  اء ال  بالد . المحلي  ة والع ادات واألع  راف

 ويقل كلم ا ٬ وحجم هذه الضرائب يكبر كلما كانت العالقات اإلقطاعية القائمة أقوى . بعض المناطق
 إذا ك ان " يق ول المث ل الك ردي . ضعفت هذه العالقات و قويت عناصر النظ ام الرأس مالي الزراع ي

 . " رية واحدة فهي تبلغ المئة عند العبد الرقيق لدى المالك ق
 وع ن ه ذه النقط ة . والمقصود بهذا المثل هو إمكانات الفالح باالنتقال بحرية من قرية إلى أخرى

 الذي يعني أن الفالح يمكنه أن يجد لنف سه ٬ ) 38 ( ) خوش نيشين " ( القاطن الجيد " هناك أيضًا تعبير
 . " جيدًا " مكانًا

 م ا يتمن اه الم رء أكث ر ٬ عل ى األرج ح ٬ ذا التعبير مثله مثل ذلك المثل الكردي إنما يعني بيد أن ه
 . مما هو في األمر الواقع إذ إن انتقال الفالحين الحر ليس إطالقًا بهذه البساطة

 ما هي المعيقات التي تحول دون مغادرتهم مسقط رأسهم أي قريتهم ؟
 وقب ل ك ل ٬ ن فيها العالقات العشائرية قوي ة رى التي تكو هذا الوضع مرتبط  في تلك الضياع والق

 ونادرًا  ما يقرر . شيء باالحترام واإلحساس بالمسؤولية التي يشعر بها الفالح تجاه عشيرته وقريته
 . الفالح مغادرة قريته التي عاش فيها أقرباؤه لقرون من الزمن

 الح ق ٬ في قرية واحدة من جيل إلى جيل العامل االقتصادي إذ يملك الفالحون القاطنون – وثانيًا
 في زراعة األرض واستثمار جزء من المداخيل الواردة من األشجار وبساتين الفواكه والكروم الت ي

 هم أنفسهم زرعوها إلخ
 ومن الم شكوك ب ه ج دًا أن ٬ وفي حال مغادرة الفالح القرية يكون بذلك قد حرم نفسه من كل هذا

 . يكسب كل هذا في مكان آخر
 : األجرة العينية وأشكال تقسيم المحصول

 ف   ي كردس   تان وي   تم دفعه   ا ح   سب النظ   ام اإلقط   اعي لتق   سيم ٬ ع   ادًة ٬ تتح   دد األج   رة العيني   ة
 ب  ين مال  ك – ويق  وم ه  ذا النظ  ام عل  ى التق  سيم المباش  ر للمح  صول ب  ين المال  ك والف  الح . المح  صول

 وف ي ح االت أخ رى ٬ للمال ك ٬ أحيان ًا ٬ لت شغيل وتعود ملكية ماش ية ا . األرض ومالك األيدي العاملة
 . للفالح

 والحصة التي يحوز عليه ا المال ك ال تتخ ذ ال شكل ال صافي لل ربح ألن ه ذا المال ك يعل ن ع ن حق ه
 . ) 39 ( بالحصة بصفته مالكًا لألرض وكمراٍب في آٍن معًا

 ي  سية منه  ا لرئ ا ٬ نظ  ام تق  سيم المح  صول ف  ي كردس  تان هن  اك ع  دد م  ن العوام  ل الت  ي أث  رت ف  ي
 وك  ل ٬ وبالت  الي ينق  سم المح  صول إل  ى خم  سة أج  زاء , األرض والم  اء وق  وة الج  ر والب  ذار وال  شغل

 . طرف كان ينال حصته
 ال سيما لألراضي وال يقل الماء أهمية عنها . يسي من المفهوم تمامًا أن األرض تحتل الموقع الرئ

 جر أي الجه   د وأم   ا ماش   ية ال   شغل وال   شغل ه   و ال   شيء األساس   ي ال   ذي يملك   ه الم   ستأ . المروي   ة
 . وتكاد البذار أحيانًا تفوق على كل شيء . والموجودات فهي ملكيته األساسية

 : كانت تنتشر األنواع التالية من تقسيم المحصول في كردستان اإليرانية
. ك األراضي المروية ويزود بالبذار يؤجر المال  1



 ـ 96 ـ

 ذه الحال ة يح صل المال ك عل ى ثالث ة أج زاء وف ي ه . ويقوم المستأجر بكل األعمال عل ى األرض
 ). لقاء الكدح والماشية ( ويبقى جزآن للفالح ) لقاء األرض والماء والبذار ( من مجموع الخمسة

 م ن الم ساحة الكبي رة الواقع ة ) نيفأك ارا ( في منطق ة سْ نْه يح صل المال ك عل ى ن صف المح صول
 م ن 2 / 3 ا يق دم المال ك ك ل الب ذار يأخ ذ بالمقاب ل وفي تلك الحاالت عندم . بالقرب مباشرة من المدينة

 . ) ٬ 163ص 173 ( النيفأكارا بشكل رئيسي في األراضي المروية والخصبة  وينتشر . المحصول
 . ) ساْكبار ( طريق التقسيم التي تحمل تسمية  2

 . وأم  ا الم  ستأجر فيق  دم عمل  ه وجه  ده ٬ ) جوف  ت ( يق  دم المال  ك األرض والم  اء والب  ذار وق  وة الج  ر
 ويح صل الم ستأجر عل ى ثل ث . اثن ان منه ا ي ذهبان إل ى المال ك ٬ نقسم المح صول إل ى ثالث ة أج زاء ي

 وم ن . ) منطق ة س ولدوز ( م ثًال ف ي قري ة ت شيان ٬ وهذه الطريق ة ف ي التق سيم موج ودة . المحصول
 ي أرض ع ادة٬ ف ٬ ع امًال زراعي ًا لي ست لدي ه ملكي ة ويعم ل ٬ هن ا ٬ الناحية الفعلية يعتب ر الم ستأجر

 . المالك سوية مع أفراد أسرته الكبيرة
 ومبدأ الساكبار هذا منتشر تقريبًا في جميع أرجاء كردستان ولكن تلك المناطق الت ي يمل ك أكثري ة

 بي د أن ه ذا . فالحيها ماشية الشغل نادرًا ما يسود هذا المبدأ كما أنه نادر لدى كبار م الكي األراض ي
 . دومًا مع أشكال أخرى حتى في القرية ذاتها الشكل من األجرة العينية موجود

 . وين ال الم ستأجر البقي ة الباقي ة . يقدم المالك األرض والم اء ويح صل عل ى ثل ث المح صول  3
 وف ي منطق ة . ) ٬ 81ص 161 ( منطق ة س الماس ٬ مثًال في زنداش ت – سيكوت – تنتشر هذه الطريقة

 وه ذا ق ائم عن دما . عوض ًا ع ن الثل ث من صافي المح صول % 30 مهاباد يحصل المالك أحيانًا على
 ويع  ود س  بب . ) منطق  ة س  ولدوز ( كاراباب  اخ  تك  ون األرض عائ  دة لع  شيرة األت  راك الم  ستكردين

 إل ى تل ك العالق ات ٬ ق ل بالمقارن ة م ع من اطق أخ رى حصول المالك في بعض المن اطق عل ى ن سبة أ
 . ) 40 ( العشائرية التي ال تزال تحتفظ بقوتها

 ووفق  ًا لمب  دأ . ت منت شرة ف  ي جمي ع أرج  اء كردس  تان ال س يما المن  اطق ال شمالية إن طريق ة س  يكو
 م ن المح صول ألن ه يق دم األرض ) 6 / 15 ( 2 / 5 العناصر الخمسة ينبغي على المالك أن يحصل على

 . ) 5 / 15 ( أو 1 / 3 والماء فحسب وليس
 ح صل رض والم اء وي يق دم المال ك األ ) حصتان م ن ع شر ( في حال تطبيق طريقة دوفودو  4
 ٬ وتطب ق ه ذه الطريق ة ف ي ك ل إقل يم سْ نْه وك ذلك ف ي المن اطق ال شمالية . من المح صول % 20 على

 . مثًال في قرية ساروكاني وفي األراضي غير المروية
 يح صل المال ك . وللعلم تسود هذه الطريقة في األراضي غير المروية في جميع  أرجاء كردس تان

 م ن 1 / 15 ( القرب م ن سْ نْه ف ي زه افيرود ب ٬ م ثًال ٬ صول م ن المح 1 / 5 أحيانًا حت ى عل ى أق ل م ن
 . ) ٬ 310 ص 187 ( غير خصبة وصخرية هناك حيث التربة ) المحصول

 ال وج  ود و تطب  ق ه  ذه الطريق  ة٬ ب  صورة رئي  سية ف  ي المن  اطق الت  ي ت  سود فيه  ا تربي  ة المواش  ي
 . لبذار المزروعة مرات من كمية ا 6  5 وفي معظم هذه المناطق يرفع المحصول فقط . ألرض جيدة

 : األجرة النقدية
 بع اد المتط ور إال أنه ا تب دأ ت دريجيًا إ ال تزال األجرة النقدية في كردس تان اإليراني ة لي ست ال شكل

 األخ  رى٬ وبال  ذات األج  رة العيني  ة أو األج  رة القائم  ة عل  ى التع  ويض ٬ أش  كال األج  ور اإلقطاعي  ة
 . لوب االنتاج الرأسمالي وهذه األجرة ال تزال غير مرتبطة بإس . بالعمل

 من المعروف أن األجرة النقدية نموذجية بالنسبة إلى فترة اضمحالل اإلقطاعية وقي ام الرأس مالية
 : واألجرة النقدية المطبقة عمليًا في كردستان اإليرانية تحمل عددًا من الخصائص

 ي معظ م الح االت ال ت شكل وف ٬ تقوم األجرة النقدية هنا بالتوازي م ع العيني ة والتعوي ضية ٬ أوًال
 . إال عامًال إضافيًا فحسب

 ت سود ( الوجود لمث ل ه ذا ال شكل م ن األج ور هن اك حي ث ت زرع المزروع ات األساس ية : وثانيًا
 . ) 41 ( ) فيها األجرة العينية

 : يحصل المالك والمستأجر على حصتهما نق دًا ف ي أثن اء تق سيم مح صول ال زراعتين األساس يتين
 ورغم أن هذا الشكل لم يصبح بعد األجرة العيني ة إال أن ه ل يس أج رة نقدي ة . ر السكري التبغ والشوند

 حقيقية ألنه ال يح دث ف ي ه ذه الحال ة م ن الناحي ة الحقوقي ة أي ة تغي رات ف ي العالق ات ب ين الم ستأجر
. فهنا نلحظ مرحلة انتقالية من األجرة العينية إلى النقدية . ومالك األرض
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 م ثًال يح صل المال ك ف ي ن الوس س نويًا عل ى ٬ ألجرة النقدية في البستنة ال سلعية غالبًا مانصادف ا
 وف ي ض واحي ميان دواب حي ث . ألف ريال في ش كل أج رة لق اء العن ب الم زروع ف ي أرض ه / 100 /

 أشجار الفواكه تع ود ملكيته ا للفالح ين ي دفع األخي رون ري اُال واح دًا ع ن ك ل مت ر م ر ب ع م ن أرض
 ومث  ل ه  ذا النظ  ام ق  ائم ف  ي أورمي  ه حي  ث الب  ستنة ال  سلعية متط  ورة عل  ى . ) ٬ 325ص 187 ( المال  ك

 ) 42 ( . نطاق واسع

 وهذه الدور يبنيه ا الفالح ون أنف سهم أم ا . يتم دفع األجرة النقدية لقاء دور السكن أيضًا في القرية
 ف  إن وم  ع ذل  ك تعتب  ر ال  دار ملك  ًا لمال  ك األرض ل  ذا . الم  الكون فيق  دمون الع  وارض ألج  ل ال  سقف

  50 فف ي منطق ة مهاب اد ي تم دف ع . الفالحين قليًال ما يكونون معنيين بأن تكون الدار في حالة مقبول ة
 ومع بعض االستثناءات يدفع كل من يعمل في البستنة ويعيش في القرى في . ريال لقاء الدار 3000

 . رياًال في السنة 70  30 وقت الشتاء ما بين
 أل ف ري ال ف ي باس ف / 15 / لمال ك عالي ة للغاي ة فه ي ت صل إل ى تكون أج رة المخ ازن المدفوع ة ل

 ازن ف ي لك المالك مئات المخ م وللعلم ي ) في السنة ( ألف في خليفليان / 20 / آالف في كيالتان و / 10 / و
 / 30 / ع دد س كانها ( فف ي س بعينات الق رن الع شرين ك ان يوج د ف ي بوك ان . بوكان وس ولدوز مدينتي

 في هذه المدينة كانت ملكًا لإلقطاعيين م ن المخازن والمساكن و وجميع . مخزن / 300 ) / ألف نسمة
 ويمكن رؤية مثل هذا الوضع ف ي س ولدوز حي ث ك ان ع دد س كانها ف ي ثمانين ات . عشيرة اإليلخانين

 ين ف ي وس ط المدين ة والت ي يتلق ى آالف بينما كانت تصطف مئات ال دكاك القرن العشرين قرابة الستة
 . ألف ريال / 230 / يعادل المالك أجورها سنويًا بما

 فف  ي قري ة دي ب  وكري عل ى س  بيل . ) س ر آن ة ( كان ت ض ريبة النف  وس م ن أش  هر أن واع األج  ور
 وعل  ى ري  ال ) 1000  500 ( مال  ك الجوف  ت _ المث  ال تبل  غ ض  ريبة ال  نفس المفروض  ة عل  ى الف  الح

 يبة عل ى جوفت أي ض ر س ْر – وفي بع ض األحي ان ت تم جباي ة . ريال في السنة ) 1000  30 ( األجير
 . تعتبر إضافة إلى أجرة األرض رة وهذه األج . الجوفت
 ك  غ م  ن ال  دهن 3  1945 ف  ي منطق  ة كانف  ار ب  القرب م  ن بوش  تيكوخ ف  ي ع  ام ) س  رجوفت ( بل  غ

 دجاج  ات / 4 / القرب م  ن س  نه ري  ال وبلغ  ت ه  ذه ال  ضريبة ف  ي ح  سن أب  اد ب / 200 / دجاج  ات و / 3 / و
 . ريال / 100 / كغ دهن و / 1,5 / و

 ٬ بمبل غ ثاب ت ٬ ان ًا فه ي كان ت تتح دد أحي . ق دًا جزئي ًا تجب ى أي ضًا ن ) ش يخانة ( كانت أجرة المرعى
 ري اًال ع ن ك ل / 20  5 : / وهذا النوع يبلغ في الع ادة . وأحيانًا أخرى تعتمد على عدد رؤوس الماشية

 وف ي أحي ان أخ رى . األج رة العيني ة إل ى رأس ماشية في السنة٬ وف ي معظ م الح االت ي شكل إض افة
 فمثًال إذا فك ر اإلقط اعي بال سفر إل ى العاص مة أوإل ى . م األجرة على احتياجات اإلقطاعي يعتمد حج

 . بالد أخرى فهو ينتزع من الفالحين ضريبة بما يتوافق مع أرضه وعدد رؤوس الماشية لديه
 وهكذا إن عملية تحلل العالقات اإلقطاعية وتطور العالقات الرأسمالية تؤديان إلى تطور األج ور

 وأم  ا . وترف  ع العالق  ات التجاري  ة المتنامي  ة دور األج  ور النقدي  ة . دي  ة ف  ي الزراع  ة الكردس  تانية النق
 وه  ذه العملي  ة . عل  ى تحري  ك العالق  ات التجاري  ة إل  ى األم  ام ٬ تط ور األج  ور النقدي  ة٬ فيعم  ل ب  دوره

 . األساس لنمو األجور الزراعية الرأسمالية ٬ في نهاية المطاف ٬ تخلق
 ارع المواشي األجور في مز

 % 40 فهي مصدر . تعتبر تربية الماشية الفرع األكثر أهمية في الزراعة الكردستانية بمجموعها
 . وإن المناطق التي تشتغل في تربية الماشية تحمل بعض سمات النظام الزراع ي . من الدخل القومي

 . ) 43 ( فهنا٬ وكما ورد سابقًا٬ الماعز والغنم هي النوع األساسي من الماشية
 لكب  ار : تع  ود قطع  ان الغ  نم والم  اعز الكبي  رة الت  ي يمك  ن م  صادفتها ف  ي ك  ل مك  ان ف  ي كردس  تان

 . وه ذا م رتبط بن سبة هام ة ب شكل ملكي ة المراع ي ٬ طاعيين وزعماء الع شائر ق مالكي األراضي واإل
 ل ق ما ما يتع وأ . ألف رأس / 20 / آالف و / 10 :/ ففي حاالت غير قليلة يملك الشخص ذاته ماشية مابين

 تع  ود ملكيته ا لفئ  ة م  ن ٬ مالي  ين رأس م  ن الماش ية تقريب  ًا / 10 / م  ن الثاب ت أن بكردس تان اإليراني  ة ف
 رأس / 1000 / من السكان الريفيين علمًا أن كل واحد من هذه الفئة يمل ك أكث ر م ن % 6 البشر تشكل
 وس م ن الماش ية رؤ / 10  5 / في اآلن ذاته تملك األكثرية ال ساحقة م ن الع ائالت م ابين . من الماشية

) 44 ( .
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 إن الف  الح الفقي  ر ال  ذي ال يمل  ك اإلمكان  ات لت  أمين نف  سه بنف  سه للع  يش المقب  ول غي  ر ق  ادر عل  ى
 وحت ى ف ي القري ة نف  سها يمك ن عل ى الف ور تميي ز ماش  ية . الح صول عل ى أجن اس جي دة م  ن الماش ية

 . المالك عن ماشية الفالح
 غي  ر ق  ادر ف  ي ظ  ل االقت  صاد المع  دم والملتح  ف إن الف  الح ش  به المفل  س " ب  الطبع : كت  ب لين  ين

 ويج وع . اقتن اء أي ن وع جي د م ن أن واع الماش ية والحف اظ علي ه ٬ بعبودية الرق من جمي ع الجوان ب
 ). 101  100 ص : 2 ".( السيد  وتجوع الماشية وال يمكن حدوث غير ذلك

 ت إش راف الرع اة ترعى القطعان العائدة للعشائر ش به الرح ل والع شائر الم ستقرة المتح ضرة تح
 . من أكثر المهن صعوبة ومسؤولية في كردستان ة وتعتبر مهنة الراعي واحد ) 45 ( ) شفان (

 تقديم المأوى للرعاة بقطعان ٬ غالبًا ما يحدث أن يرفض المالك بسبب النقص في أراضي الرعي
 وله ذا . ) 46 ( وفي حاالت أخرى يضطر الفالح ون إل ى دف ع ض رائب كبي رة عل ى الرع اة . كبيرة العدد

 . السبب يعتنون فقط بعدد من رؤوس الملشية ال أكثر
 تعود ملكية المراعي و القطعان الكبيرة العدد من الغنم والم اعز لكب ار مالك ي األراض ي ب صورة

 تف  رض الدول  ة ض  رائب كبي  رة عل  ى ) أي ملكي  ة المراع  ي ( وعن  دما تع  ود الملكي  ة للدول  ة . أساس  ية
. مربي الماشية

 دة ألجور األرض األشكال الجدي
 . ات ـ ثمانين ات الق رن الع شرين أج ور األرض الرأس مالية أي ضَا ي ين ظهرت في كردستان ف ي س بع

 مال ك األرض الكبي ر والرأس مالي ف ي وهي في كردستان تحمل ع ادة طابع ًا ل ه خ صوصية إذ يظه ر
 وجه واحد

 ت المحول  ةإلى أساس  ًا هن  اك حي  ث ي  تم زرع المزروع  ا شكل الرأس  مالي ألج  ور األرض ق  ائم وال
 يشتري مالك األرض الجرارات واآلالت الزراعي ة األخ رى ويب دأ بترحي ل الفالح ين م ن . الصناعة

 ). جوفت ( ن ال يملكو ). ولهم إلى عمال مأجورين بشكل عام من القرية أو يح ( األرض تدريجيًا
 خل ف يتجلى الرأسمالي ومالك األراضي الكبي ر ف ي بع ض أرج اء كردس تان بوج ه واح د نتيج ة لت

العالقات الرأس مالية وال سبب اآلخ ر ه و أن الرأس ماليين والتج ار عل ى ح د س واء ن ادرًا م ا يوظف ون
 لهم في الزراعة٬ وعندما يقررون ذلك ي ضطرون إل ى االص طدام ب صعوبات متع ددة تنبث ق ع ن ا أمو

 . رواسب العالقات اإلقطاعية في القرية
 تم ايز إذ شكل م ع في ق رى مختلف ة فيه ا ب ك عدة مزار الذي يمل " الرأسمالي " ثمة حاالت يتصرف

 سمالي في إحدى القرى مستخدمًا الجرارات ويدفع األجور٬ بينما في قرية يشرف على االقتصاد الرأ
 أخرى تقل فيها األرض المزروعة يحصل الرأسمالي على الريع العيني ويط ب م ن الفالح ين انج از

 مالي أن ي شرف عل ى ه ذين الن وعين ف ي قري ة فضًال عن هذا يمكن للرأس . كل االلتزامات اإلقطاعية
 واحدة مستخدمًا عماًال باألجرة في أف ضل األراض ي ث م يجم ع الري ع االقت صادي ف ي الج زء المتبق ي

 وفي الح التين ي ستخدم التكني ك الزراع ي كوس يلة لترحي ل الفالح ين ـ م الكي زوج م ن ٬ من األرض
 اع  ة األرض ب  شروط المال  ك أي س  رعان م  ا وي  ضطر ه  ؤالء الفالح  ون المرّحل  ون إل  ى زر . الثي  ران

 ب   دأ الفالح  ون يكره   ون . ًال م  أجورين ا يتعرض  ون للخي  ار ب   ين مغ  ادرة القري  ة أو أن ي   صيروا عم
 ولك ن ثم ة نقط ة ه ي أن . الجرارات واآلالت األخرى مثلما ك ره العم ال اآلالت ف ي فج ر الرأس مالية

 مح  صول وأدى في  ه مختل  ف أنواع  د الف  الح ال  سابق ال  ذي عم  ل في  ه ط  وال حيات  ه لق  اء ح  صة م  ن ال
 السخرة بعد أن صار عامًال أجي رًا٬ يتح رر نهائي ًا م ن ك ل األعب اء ف األجرة الت ي يح صل عليه ا اآلن

 . صل عليها عينًا ح سوية مع أسرته هي أكثر من تلك الحصة التي كان ي
 يعمل ون خ الل فه م . ولكن ينبغي أيضًا عدم نسيان الدرجة العالية من اس تغالل العم ال ال زراعيين

 وف ي الربي ع . م ن ش روق ال شمس حت ى غروبه ا ٬ ) من آذار حت ى ت شرين األول ( أشهر سبعة ـ ثمانية
والصيف يعملون منذ الرابعة ـ الخامسة صباحًا حتى السابعة ـ الثامنة مساًء أي إن يوم عملهم يستمر

 ينتشر . ء ء الطعام والكسا ويتم استخدام عمل النساء واألطفال جزئيًا فقط لقا . ساعة متواصلة 16 ـ 14
 سعًا في ك روم أورمي ة وميادين ه حي ث تتحق ق جمي ع أن واع العم ل فعلي ًا م ن ا و انتشارًا " العمل بأجر "

 وف ي تل ك الح  االت عن دما يك  ون . ري اًال ف ي الي  وم 60 ـ 50 قب ل عم ال يتلق  ون األج رة العالي ة ن  سبيًا
 ري  ال 100 ـ 80 ت  صبح األج  رة ) ب م  ثًال أثن  اء تح  ضير ش  راب العن ( التأهي  ل المتخ  صص ض  روريًا

). ٬ 162ص 173 (



 ـ 99 ـ

 ولك  ن ه  ذا العم  ل موس  مي يتحق  ق فق  ط ف  ي الربي  ع حي  ث ي  تم ع  زق الك  روم وف  ي الخري  ف ُيجم  ع
 يعني هم بمبلغ ضئيل من النقود وإن كان عندما ينتهي موسم الشغل يعود العمال إلى ديار . المحصول

 . بالنسبة إليهم أجرًا كبيرًا
 يؤم هذه المناطق من أماكن نائية تبع د مئ ات . ) 47 ( تها في مناطق الصمغ اللوحة ذاتها يمكن مشاهد

 وكالعادة تستأجرهم شركات تجارية تدفع لهم األجور وتخ صص . الكيلومترات ومعظمهم من كرمان
 وم  ن الجل  ي أن ه  ؤالء الن  اس م  ا ك  انوا ليرحل  وا إل  ى تل  ك . ح  صة م  ا أو مكاف  أة متناس  بة م  ع المنت  وج

 . عن العمل فيما لو استطاعوا جني مثل هذه األجور في مسقط الرأس األماكن البعيدة بحثًا
 ت صبح م  سألة الترح  ال بحث  ًا ع  ن العم  ل ظ  اهرة منت  شرة أكث  ر ف  أكثر ب  ل حت  ى اتجاه  ًا متق  دمًا ف  ي

 . الزراعة
 التحوالت وتطور القوى المنتجة في كردستان الحالية

 : التحوالت الزراعية في كردستان العراقية
 من سكان الريف العراقي يملك ون أي ة م ساحة م ن األراض ي قب ل ث ورة تم وز ع ام % 85 لم يكن
 ه ا للمال ك بم  ا ع لقاء وكان  ت األج رة الت ي ك ان الف  الح ي دف . المناه ضة لإلمبريالي ة واإلقطاعي ة 1958

 ك ان أف راد 1958 وقب ل ع ام . م ن المح صول ه ي ال شكل األساس ي لملكي ة األرض % 50 يصل إلى
 أل ف / 800 / بينم ا ) 48 ( هكتار من األراضي المزروع ة 44399 عراق يملكون األسرة الملكية في ال

 ). 1960 / 6 / ٬ 23 ٬ 240 ٬ 18 ص 217 ( أسرة فالحية لم تكن تملك شبرًا واحدًا من األرض
 م يكن الفالحون الصغار في كردستان العراق مثلما الحال في الع راق بأس ره يملك ون اإلمكان ات ل

 يك وال سماد والم ساعدة وإن انعدام أو النقص في التكن . ثف مك لإلشراف على مزارع تحتاج إلى عمل
 المالية جعل المزرعة الزراعية الفالحية قليل ة اإلنتاجي ة وك ان الف الح م ضطرًا إل ى تق ديم ك ل نتاج ه

 وحسب شهادة رج ل االقت صاد العرب ي طلع ت ال شيباني . تقريبًا إلى المالك أو إلى المرابي أو الوسيط
 ). ٬ 45 ص 219 ( يوجد فالح واحد غير مدين نادرًا ما كان هناك

 االنخفاض الواضح ف ي : من سمات الزراعة األساسية ما قبل اإلصالح الزراعي في العراق ككل
 اإلنت اج الزراع ي والتوزي  ع غي ر المن تظم لألراض  ي والم ساحات ال ضئيلة م  ن األراض ي المزروع  ة

 حال ة ع دم اس تقرار س كان الري ف والمستوى المنخفض في محاصيل المزروعات األساسية وارتفاع
 احت دمت التناق ضات االجتماعي ة ف ي القري ة . وبروز فئ ة كبي رة م ن الفالح ين ال ذين ال يملك ون أرض ًا

 تم وز 14 وهناك بالذات يكمن أحد األسباب األساسية لث ورة . واشتد كفاح الفالحين في سبيل األرض
 . العراقية المناهضة لإلمبريالية واإلقطاع 1958

 ة وخلق ت ال شروط لتطبي ق ي طت الثورة النظام الملكي الذي يعيق إجراء التح والت الزراع لقد أسق
 بي  د أن . 1958 ول ع ام ل لق د ت  م إق رار ق  انون االص الح الزراع  ي ف ي أي . اص الح زراع  ي ف ي ال  بالد

 تجاه النظام الجديد والدعم ال ذي تلقت ه ة توسط األراضي والبرجوازية الكبيرة والم موقف كبار مالكي
 . القوى االمبريالية العالمية قد حدد الطابع المميز للتحوالت الزراعية هذه

 فالح  ون العراقي  ون الواقع  ون ف  ي وض  ع اقت  صادي ق  اس ي  أملون ب  أن تج  ري حكوم  ة عب  د ك  ان ال
 الكريم قاسم الثورية التي حلت محل النظ ام الملك ي الم والي لإلنكلي ز٬ تح والت زراعي ة وت ضع ح دًا

 . نهائيًا للظلم
 وكان ه دف ه ذا . االصالح في كردستان العراق بدأ توزيع أراضي الدولة بين الفالحين حتى قبل

 االجراء خلق شبكة من م الكي األرض ال صغار ال ذين يمك نهم اس تخدام الطرائ ق الرأس مالية الحديث ة
 . في توجيه االقتصاد

 : وقد تم إقرار قانون خاص مضمونه التالي
 من ال يملكون شيئًا األرض هم على األشخاص الذين يحصلون . 1
 : األساس التالي ينبغي أن يتم توزيع األراضي على . 2

 دون م٬ واألراض ي المروي ة بم اء األنه ار مح ددة 20 أن ال تزيد المساحة في المناطق الجبلية عن
 وعل ى أس اس ه ذا البرن امج . دون م 500 بمئة دونم وأما األراضي المروي ة م ن من شأت اص طناعية ـ

 ألف أسرة ف ي من اطق دوجاي ل 12 واستقرت . عربية وكردية على األرض ألف عائلة / 35 / حصلت
 ى ومن اطق س كن . سيب الكبي ر م ليم وال د وال رزور والموصل وسنجار ولطيف ومحمور وخوفايج وشه
. حصلت على قروض إلنشاء تعاونيات ة الفالحين الجديد
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 ي  ة ف  ي القري  ة أمل ت البرجوازي  ة العراقي  ة ب  أن يق  ضي االص  الح الزراع ي عل  ى رواس  ب اإلقطاع
 العراقية وأن يعطي دفعًا لتطوير القري ة الرأس مالي وأمل ت ه ذه البرجوازي ة أي ضًا ن سف ال صلة ب ين

 له ا إل ى احتي اطي سياس ي له ا ي الجماهير الفالحية والطبقة العاملة وج ر ه ذه الجم اهير وراءه ا وتحو
 حكوم  ة البرجوازي  ة م  ن م  ن جه  تهم ب  أن تن  تقص ال ا وأم  ا مالك  و األرض العراقي  ون الكب  ار فق  د أمل  و

 . ال يفقدوا حليفًا سياسيًا في الكفاح ضد الطبقة العاملة كي مصالح اإلقطاعيين ـ المالكين
 حاول  ت البرجوازي  ة الوطني  ة الت  ي أت  ت إل  ى ال  سلطة تط  وير الزراع  ة الرأس  مالية وتك  وين طبق  ة

 . الرأسماليين مالكي األرض
 وق د ح صل م الكو األرض . ت الزراعي ة الق ائم ا نيف الزراعي نظام الت ص 1958 لم يغير قانون عام
 . ائ  ضة الم  ستولى عليه  ا ي  ضات كامل  ة م  ن الدول  ة لق  اء الممتلك  ات الزائ  دة الف وفق  ًا للق  انون عل  ى تعو

 وكان ت . م ن قيم ة األراض ي الم صادرة % 75 وحصل مالكو األرض على الط ابو م ن الدول ة بن سبة
 240 ٬ ( ة المالك    ة وأن    صارها ائل لع ون أي تع    ويض فق    ط م    ن أف    راد ا األرض ق    د ت    م انتزاعه    ا د

18 / 6 / 1960 .( 
 مالك  ًا م  ن أص  ل / 1043 / تفي  د معطي  ات االقت  صادي التق  دمي العراق  ي محم  ود س  لمان ح  سن أن

 أي تقريبًا ثل ث ال ذين ين سحب عل يهم الق انون الزراع ي ك انوا يملك ون األراض ي الت ي تع ود / 3243 /
 ملي ون دون م م ن / 3.3 / ك أيضًا أكثر م ن وهنا ). مليون 12 مليون دونم من أصل 76 أي ( للمصادرة

 ). ٬ 89ص 220 )( شخصًا 95 ( األرض كانت ملكًا تقريبًا لعشرة بالمئة من المالكين
 وم  ن ). ٬ 14ص 36 ( م  نح الق  انون الزراع  ي المال  ك الح  ق ف  ي اختي  ار األرض الت  ي تحكمه  ا ل  ه

 ممتلك اتهم الت ي ظل ت المالكين بل مساحة القانون الزراعي على انقاص عدد الناحية الفعلية لم يعمل
 . % 45 فقط بنسبة ة كالسابق إذ تناقصت هذه المساحة كبير

 1958 وبه ذه ال صورة٬ ات سم ق انون ع ام . ) 32 ( فضًال عن هذا لم يعد المالكون يقرض ون الفالح ين
 الزراعي بالحلول الوسطية وغير المبدئية وال الثابت ة ناهي ك أن تطبق ه ك ان ي تم بوت ائر ف ي غاي ة م ن

 ملي ون 202 ملي ون دن م األرض الموع ودة للفالح ين ك انوا ق د ح صلوا فق ط 404 ضًا ع ن البطء فعو
 مالك ين 904 وك ان عل ى الق انون الزراع ي أن يتن اول ). ٬ 16 ص 31 ( دونم فق ط وخ الل س بع س نين

 مالك ًا ل م يم سهم 369 أي أن 585 فق ط عل ى 1961 كبار إال أنه في الواق ع ج رى تطبيق ه لغاي ة ع ام
 وعام 1970 ـ 1961 أخذنا بالحسبان فوق كل هذا ماطرأ على كردستان العراق أعوام وإذا . القانون
 حي  ث ج  رت عملي  ات ع  سكرية م  ع اس  تراحات غي  ر كبي  رة٬ وف  ي ه  ذه ال  سنوات 1975 ـ 1974

 دون تغي ر ظ ل عل ى حال ه المذكورة لم يحدث أي إصالح زراعي فإنه يصبح جلي ًا أن الوض ع الق ائم
 ألف هكتار٬ وف ي أي ار ع ام / 365 / كان قد تم فقط توزيع 1962 نهاية عام ففي . حتى نهاية الستينات

 ). ٬ 235 ص 26 ( ألف هكتار / 425 / ـ 1964
 بي د أنه ا . ن شاء جمعي ات تعاوني ة زراعي ة ف ي جمي ع أرج اء الع راق نص القانون الزراع ي عل ى إ

 الفالح  ين ال  ذين اتخ  ذت طابع  ًا ب  دائيًا أولي  ًا ف  ي كردس  تان الع  راق وح  ددت فق  ط ع  ددًا غي  ر كبي  ر م  ن
 . ) 49 ( عدا هذا إن القروض الممنوحة للتعاونيات المشكلة ثانية كانت غير كافية . حصلوا على األرض

 رغم أن االصالح الزراعي ل م يحط م طبق ة المالك ين ف ي الع راق فه و٬ م ع ذل ك قل ص٬ ب صورة
 . الم الكين ال  صغار وازداد ع دد الفالح  ين . جوهري ة تأثيره ا ف  ي حي اة القري  ة٬ االقت صادية وال  سياسية

 ووجه اإلصالح ضربة محسوسة ألشكال االستغالل شبه اإلقطاعي للفالحين رغم أنه لم يقض علي ه
 . نهائيًا

 لق د تح  رر الفالح  ون م  ن الظل م اإلقط  اعي ف  ي األم  اكن الت  ي ت م فيه  ا تطبي  ق االص  الح الزراع  ي
 صول الن اتج ف ي أراض ي وبلغت حصة الف الح م ن المح . وارتفع مستوى معيشة الفالحين إلى حد ما

 . في األراضي البعلية % 70 في األراضي المروية و % 40 ـ 30 المالكين
 كل هذا كان عليه أن يؤثر إيجابًا في إنتاج البالد الزراعي حسبما كان متوقعًا في نت ائج اإلص الح

 تطبي  ق اإلص  الح ال  ستينات أي ف  ي ال  سنوات األول  ى م  ن ولك  ن ف  ي بداي  ة ). ٬ 4ص 37 ( الزراع  ي
 . لوحظ انخفاض في اإلنتاج الزراعي والمساحة المزروعة الزراعي

 انخف  ضت الم  ساحات المزروع  ة ) 1962 ـ 1959 ( ف  ي ال  سنوات األول  ى م  ن اإلص  الح الزراع  ي
: وفيما عدا الطقس الجاف كانت هناك عدة أسباب . ) 50 ( بالحبوب



 ـ 101 ـ

 ). ٬ 62 ٬ 68ص 28 ٬ 1962 ( احتدام التناقضات الطبقية في القرية . 1
 . راعية اآلالت الز د تقلص عد . 2
 . تبديد األموال في مجاالت إنتاجية أخرى . 3
 . الصعوبات التي انتصبت أمام الفالحين عند استثمار األراضي الجديدة . 4

 أل ف هكت ار بالمقارن ة م ع مح صول ع ام / 200 / وبالنتيجة تقلصت مساحة زراعة الحبوب بن سبة
 قل ف ي ال بالد ب سبب سياسي المقل ومما أثر في تقلص حصاد الحبوب أيضًا الوضع ال . 1958 ـ 1957
 . ) 51 ( 1961 العمليات العسكرية التي بدأتها السلطة ضد األكراد في أيلول عام تلك

 وفي س نوات تطبي ق اإلص الح الزراع ي تخل ف إنت اج الم واد الغذائي ة ع ن ن سبة تزاي د ال سكان إذ
 فق ط بن سبة د ت اج الزراع ي٬ م ثًال الحب وب ازدا مرة في ال سنين الثالث ين األخي رة بينم ا اإلن 3.5 تشهد
 وللعل م ن سبة اس تيراد الم واد الغذائي ة م ن الخ ارج يتعل ق ) أما الذرة والرز فقد تقلص إنتاجهم ا %( 70

 . بمدى قدرة العراق وسرعته في التنمية الزراعية
 كما تعلق تط ور الزراع ة الالح ق ف ي الع راق بخل ق ص ناعة وطني ة وم ن ض منها إنت اج األس مدة

 . وكذلك بتحسين وتوسيع منظومة الري واستصالح أراٍض جديدة الكيماوية واآلليات الزراعية
 ففي منطقة الموص ل ب دأوا . تم بناء عدد من المنشآت الهدروتكنيكية في أراضي كردستان العراق

 . وهذه المنشأة ض رورية للزراع ة ولكهرب ة ال بالد . 1966 بناء بحيرة تخزين على نهر دجلة في عام
 أل  ف / 15 / لي  ار مكع  ب م  ن الم  اء وتت  يح اإلمكان  ات ل  ري م  ساحة م / 13.5 / وتت  سع البحي  رة حالي  ًا

 ع دا ه ذا كان ت بحي رة التخ زين بمثاب ة ال ضمانة . نيكي بالم اء ومتر مربع وتزود المجمع اله دروتك كيل
 . مليون دينار / 25 / وكلف هذا المشروع . من إغراق قرى المناطق القريبة بمياه الفيضان

 ون صت المرحل ة األول ى عل ى إن شاء . مرب ع ف ي كرك وك أل ف كيل ومتر / 14.5 / وتم إقرار إرواء
 مالي ين دين ار / 9.2 / وبلغ ت قيم ة ه ذه األعم ال . بحيرة تخزين وقناة رئي سية عل ى نه ر ال زاب الكبي ر

 وك ان . ني ة الثانوي ة م ن بحي رة تخ زين دب س المرحلة الثانية على بناء ش بكة م ن األق ونصت عراقي
 بع   د انته   اء بن   اء بحيرت   ي التخ   زين والمحط   ة ( الف   رات االس   تخدام ال   سليم لم   صادر مي   اه دجل   ة و
 فة م ساحة األراض ي المزروع ة ع قد فسح المجال لمضا ) الهيدرومائية المنصوص عنها في المشروع

 ). ٬ 235 ص 26 ( في العراق
 ول م يحم ل طابع ًا ة الزراعي ف ي الع راق نواق صه العدي د 1958 كان إلصالح عام ٬ كما ورد آنفًا

 يء٬ ل م ي  ستطع التخفي  ف جوهري  ًا ع  ن أوض اع الف  الح العراق  ي ل  ذا ق  ررت فه  و قب  ل ك  ل ش . ج ذريًا
 إلغ اء الق انون الق ديم وأص درت ف ي 1968 تم وز ع ام 17 الحكومة الجديدة بعد اإلنقالب الدولتي في

 ك  ان علي  ه أن ي  شكل األس  اس إلج  راء تح  والت ) 117 رق  م ( قانون  ًا جدي  دًا 1970 ك  انون الث  اني ع  ام
 ). 17 جع را ( زراعية أكثر عمقًا

 بغ رض تحقي ق مب ادئ اإلص الح الزراع ي إذ ت شكل 1970 في بداي ة ع ام 16 صدر القانون رقم
 كان على المجل س . التخطيط والتنسيق : بموجبه المجلس الزراعي األعلى في العراق ومهمته األولى

 ة حقوق ًا كبي ر 116 نح الق انون رق م وق د م . 1974 ـ 1970 زراعية ألع وام أن يصوغ خطة التنمية ال
 . للهيئة الزراعية الجديدة التي كانت قراراتها ملزمة بالنسبة إلى جميع مؤسسات الدولة

 الزراع  ي تل  ك الم  سائل الهام  ة مث  ل الترب  ة الخ  صبة واإلنتاجي  ة 1958 وق  د تن  اول ق  انون ع  ام
 تن اول الق انون الق ديم وبكلم ة أخ رى ل م ي .. ر والثل وج ال خ وطريقة الري ونوع الع زق ونظاف ة األمط ا

 خل االقت  صادي كأس  اس لتحدي  د حق  وق الملكي  ة بينم  ا أع  ار الق  انون الجدي  د اهتمام  ًا ممي  زًا به  ذه ال  د
 . المسائل

 200 ـ 100 ـ تحددت ب : وأقر القانون حجومًا معينة لألراضي الممنوحة في مناطق الزراعة المكثفة
 اضي ال صالحة دونم بالنسبة إلى األر 600 ـ 300 دونم بالنسبة إلى األراضي ذوات اإلرواء الطبيعي و

 ). ٬ 26ص 18 ( دونم للتبغ 50 ـ 40 لزراعة الرز و
 ف  ي توس  يع الملكي  ة الخاص  ة ل  ألرض وأمل  ت الحكوم  ة العراقي  ة بع  د 1958 س  اهم إص  الح ع  ام

 . بيد أن هذا لم يتحقق . ائي من نظام الملكية الخاصة لألراضي أن تحل المسألة الزراعية ه تخلصها الن
 قطاعيين وج رى توزيعه ا ب ين الفالح ين إال أن تفتي ت األرض في الحقيقة تم انتزاع األراضي من اإل

إل  ى أج  زاء ص  غيرة اس  تبعد العم  ل الجم  اعي ف  ي األرض وتنظ  يم اإلنت  اج الكبي  ر واس  تخدام المكنن  ة
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 والتكنيك الزراعي المتقدم وصّعب تنظيم تق سيم األراض ي ع دا ه ذا ح رم الق انون الجدي د المال ك م ن
 ). ٬ 28 ص 18 ( ضي را اختيار أفضل المساحات من األ

 فقد تم التطبيق دون التقيد . حملت عملية اإلصالح الزراعي الذي طبقته حكومة قاسم طابعًا عفويًا
 . لنظ ام مع ين ب القانون الجديد وتق سيمها خ ضعا واالستيالء على األراضي حس . بأية برامج ملموسة

 داية في ع شر محافظ ات ه ي فالخطة التي أقرتها وزارة الزراعة قامت باالستيالء والمصادرة في الب
 . بغداد والبصرة واألنبار وميسان وموتان وكربالء وبابل وواسط وآربيل وكركوك

انتهت عملية االستيالء على األراضي في المحافظات المذكورة في األول من ت شرين األول ع ام
 دري ة وده وك القا : وأقرت الحكومة٬ بع د ه ذا٬ خط ة االس تيالء ف ي المن اطق الباقي ة وبال ذات . 1971

 وح سب المعلوم ات الرس مية انته ت الخط ة الثاني ة ب شكل أساس ي ف ي . والسليمانية وذي ق ار ونين وى
 . ) 54 ( 1972 تموز عام

 1972 وأما ما يتعلق بتوزيع األراضي المستولى عليها فهذه الخطوة بدأت في ت شرين األول ع ام
 ية أن يوزعوا األرض في المحافظات في المحافظات العشر المذكورة٬ وكان عليهم في المرحلة الثان

 . الست المتبقية
 ان  دمجت وزارت  ا الزراع  ة " قي  ادة مجل  س الث  ورة العراق  ي " وبق  رار م  ن 1972 ف  ي خري  ف ع  ام

 . ) 55 ( وإلصالح الزراعي في وزارة واحدة
 اجتث  اث الن  سخ : وك  ان اله  دف م  ن ه  ذا اإلج  راء البح  ث ع  ن أف  ضل أش  كال العم  ل ف  ي الزراع  ة

 ت  أمين م  ستلزمات اإلدارة ومالكه  ا وتجمي  ع االخت  صاصيين م  ن ذوي الخب  رة وتقل  يص النفق  ات عل  ى
) 257 ٬ 17 / 9 / 1972 .( 

 إذا تمحصنا جيدًا في توزيع المساحات المزروعة ببعض المزروع ات الخاص ة لل صناعة ف سوف
 يق  ع ف  ي المن  اطق واألق  اليم %) 97.5 ( ن  رى أن ج  زءًا كبي  رًا م  ن الم  ساحة العام  ة م  ن حق  ول التب  غ

 م ن مجم وع م ساحة % 20 وأما م ا يخ ص القط ن ف إن حقول ه ف ي كردس تان الع راق ت شكل . الكردية
 ). ٬ 5ص 217 ( من الرز % 60 حقول القطن في العراق و

 تب  ين مقارن  ة م  ساحة األرض  ي ال  صالحة للزراع  ة م  ع م  ساحة األرض الم  ستثمرة ف  ي األق  اليم
 قلي ل ن سبيًا وي تم أن منطقة منخفضات آربيل٬ على سبيل المث ال٬ تع رض الست صالح ) ٬ 3 ص 226 (

 استثمار ريع األراضي الصالحة للزراعة في المحافظة ال أكثر كما لو كان هذا الري ع فق ط ه و ال ذي
 . جددته الطبيعة لإلنتاج الزراعي

 وأم ا ) م ن األرض % 53 ( تعتبر أراضي محافظة نينوى هي المستصلحة أكث ر م ن غيره ا ن سبيًا
 ألن األراضي ف ي ه ذه المحافظ ة غني ة ( ثلث األرض ما يتعلق بمحافظة كركوك فهنا المستصلح هو

 ). بالنفط
 3 / 2 وفي الوقت الحاضر تشغل األراضي الصالحة للزراعة ف ي جمي ع أرج اء كردس تان الع راق

 والب  ساتين والك  روم % 52 ون  سبة األرض المزروع  ة . ملي  ون هكت ار 6.8 أراض ي ال  صقع الن  ائي أو
 ن مك خدام العقالن  ي ألراض  ي كردس  تان الع  راق ي وف  ي ح  االت االس  ت %. 44 : والمراع  ي % 4 تقريب  ًا
 أض عاف ال سكان الق اطنين في ه بينم ا األرض الكردس تانية ال ت ستطيع اآلن إطع ام س كانها 4 ـ 3 إطعام

 وه ذا ين سحب أي ضًا عل ى تربي ة الماش ية الت ي تحم ل اآلن . العائشين فيها وذلك بسبب حال ة الزراع ة
 األخيرة تبديل توجه تربية الماشية بغرض تحويلها إلى مج ال طابعًا مختلفًا رغم أنهم بدأوا في الفترة

 . مكثف عالي اإلنتاجية
 المالي ت م 1977 ـ 1976 وهكذا في عام . تتزايد أكثر فأكثر األموال المخصصة لتطوير الزراعة

 ملي  ون دوالر له  ذه الغاي  ة أي م  ا يزي  د كثي  رًا عم  ا ت  م تخصي  صه ف  ي ال  سنوات / 268 / تخ  صيص
 دين ار ف ي / 70 / وقد بلغ دخل الفرد ال شهري ف ي كردس تان الع راق ). 1976 / 5 / 229 ٬ 6 ( المنصرمة

 . 1970 عام
 لبن   اء من   شآت بن   اء أقني   ة ال   ري 1975 ملي   ون دين   ار ف   ي ع   ام / 50 / خص   صت الحكوم   ة مبل   غ

 ملي  ون دين  ار / 640 / وبلغ  ت التوظيف  ات المالي  ة . ومنظوم  ات ال  صرف ال  صحي ف  ي من  اطق مختلف  ة
 مالي  ين دون  م م  ن األراض  ي ف  ي / 4 / في  ف وك  ان عل  يهم تج 1980 ـ 1976 خم  سية ل ح  سب الخط  ة ا

. البالد
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 ش رعت لج ان خاص ة بتطبي ق اإلص الح الزراع ي بالعم ل ف ي كردس تان الع راق 1975 في ع ام
 وح سب التكلي ف ك ان عل ى ه ذه . وزاد ع دد ه ذه اللج ان عل ى الخم سين ). السليمانية٬ آربيل٬ دهوك (

 ة وتعمل على توزيع األراض ي الم ستولى عليه ا ب ين الفالح ين اللجان أن تقلص ملكية األرض الكبير
 . الفقراء والمساهمة في تطوير الحركة التعاونية في المناطق الكردية

 قط ع الغاب ات لخم س س نوات ف ي محافظ ات نين وى 1976 حظرت وزارة الزراعة في بداية عام
 عادة الغاب ات الت ي أبي دت ف ي وكان هذا الق رار يه دف إل ى اس ت . وآربيل والسليمانية وكركوك ودهوك
 . ) 56 ( 1974 ـ 1961 سنوات الحرب ضد الكرد في أعوام

 1976 فف ي ع ام . استمر بن اء ق رى جدي دة وت أمين الخ دمات العام ة للقديم ة ف ي محافظ ة كرك وك
 أل  ف دين ار وي ضم ك  ل / 638 / دخل ت حي ز االس تثمار ت  سعة تجمع ات س كنية ع  صرية بلغ ت تكاليفه ا

 . سكن ومركزًا طبيًا ومدارس وما إلى ذلك منزًال لل / 335 / تجمع
 ذلك لم يستطع القانون الزراعي الجديد حل تلك المشاكل التي ورثها العراق عن ال سيطرة مع كل

 مالي ين هكت ار ص الحة لفالح ة 4 وم ن . " األرض لم ن يحرثه ا " اإلنكليزية إذ لم يطبق تمامًا ش عار
 ل في أيدي المالكين الذين استطاعوا في عدد من ال تزا ) هي األفضل ( مليون هكتار / 1,5 / األرض

 . الحاالت االلتفاف حول القانون وتجاوزه
 مما يعيق إجراء اإلصالح الزراعي أيضًا هو أن جزءًا من األراضي الزراعية موجودة في أيدي

 وم  ن الجل  ي الواض  ح أنه  م غي  ر معني  ين بتحقي  ق . م  وظفي الدول  ة الكب  ار وذوي المناص  ب الرفيع  ة
 وم  ن حي  ث الج  وهر ي  تم االحتف  اظ بإمكان  ات اس  تغالل س  كان ٬ ع  دا ه  ذا . اجتماعي  ة عميق  ة تح  والت

 ليس سوى نتيج ة لألس اس البرج وازي للت شريع وكل هذا بمجمله . ل برجوازية المدينة الريف من قب
 . الزراعي حيث يظل االقتصاد الرأسمالي هو الرابح

 فهو قدم إسهامًا ف ي تغيي ر . د أهميته التقدمية ولكن رغم كل النواقص كان للقانون الزراعي الجدي
 وم  ن نت  ائج س  ريان مفعول  ه ازدي  اد . التركي  ب االجتم  اعي واالقت  صادي للقري  ة الكردي  ة ف  ي الع  راق

 . ) 57 ( النشاط السياسي التنظيمي لدى الفالحين
 وأخ ذت . بدأ تأسيس الجمعي ات التعاوني ة الزراعي ة ف ي كردس تان الع راق ف ي أواس ط ال سبعينات

 ق ي وال ي  سير ف  ي طر . األم  وال المخص  صة م  ن قب  ل الحكوم  ة ألج  ل التعاوني  ات ف  ي تزاي  د م  ستمر
 التعاون الفالحون وحدهم الذين حصلوا على األرض على أساس قانون اإلصالح الزراعي بل حت ى

 ). 58 ( الكثيرون من المالكين الصغار والمتوسطين

 ابقًا أي   ضًا إذ إن الم   الكين والفالح   ين ومم   ا يعي   ق تط   ور التعاوني   ات ه   و ذاك الظ   رف الق   ائم س
 الميسورين الذين يستغلون نف وذهم ووض عهم الم ادي ه م ال ذين ي شرفون عل ى التعاوني ات ف ي معظ م

 . الحاالت
 طابع  ًا ٬ ف  ي أف  ضل األح  وال ٬ ه  ذا وإن التعاوني  ات الم  ذكورة وه  ي تح  ت إش  راف الدول  ة تحم  ل

 . برجوازيًا صغيرًا
 م  وال الكافي  ة لتموي  ل التعاوني  ات القائم  ة وخاص  ة تزوي  دها بالتكني  ك بم  ا أن الدول  ة ال تمل  ك األ

 الزراع  ي الع  صري ف  إن ج  زءًا هام  ًا م  ن التكني  ك يق  ع ف  ي أي  دي الم  الكين الخاص  ين وم  ن ض  منهم
 . المالكون الذين أثروا بفضل شراء الدولة ألراضيهم

 ك ين واألغني اء والب اقي من مجموع اآلليات الزراعية قد وقع في أي دي المال %/ 75 / وبالنتيجة إن
 وال ي زال ن صف . أي المكان ال ذي ي تم في ه العم ل باآللي ات بأنواعه ا " الرحبة " ظل ملكًا لما يسمى

 الفق راء والمتوس  طين يعتم  دون عل ى المالك  ين والفالح  ين المي  سورين ف ي ص  دد الق  روض وال  شؤون
 ). 1976 / 1 / 259 ٬ 21 ( المالية والتزويد بالبذار
 القطاع التعاوني ال يشمل االقتصاد الزراع ي كك ل فإن ه س يكون م ن الم ستحيل وقي الختام مادام

 . تحطيم العالقات اإلقطاعية واستثمار اإلنسان لإلنسان في القرية العراقية
 القوانين الزراعية والتبدالت في نظام الكرد الزراعي في سورية

 وبل  غ ال  دخل . ) 59 ( الزراع  ة م  ن س  كان ال  بالد ي  شتغل ف  ي % 70 عن  د إع  الن اس  تقالل س  ورية ك  ان
 الم صرية " األه رام " ولكن تفيد معطيات جري دة . من مجموع الدخل الوطني % 40 الزراعي وقتذاك

 من مجموع الدخل الناتج عن الزراعة في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية ك ان يح وز % 62 أن
. عليه المالكون السوريون
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 زراعي في كردستان ال سورية ف ي س تينات الق رن التاس ع شكل االقتصاد الفالحي أساس اإلنتاج ال
 . عشر

 وك  ان الفق  راء ال  ذين ل  م يكون  وا يملك  ون أرض  ا وال ش  روى نقي  ر ك  ي يؤمن  وا الع  يش ألس  رتهم ق  د
 عل  ى أس  اس ( ًا ك  انوا أج  راء عن  د المالك  ين الكب  ار فه  م جميع  ًا تقريب . لفالح  ين الك  رد ش  كلوا أكثري  ة ا
 الذين اشتغلوا بالزراع ة ف ي األراض ي المستقلين ن يسمى بالفالحي ما وكان هنا أيضًا . ) المحاصصة

 وأما ما يتعلق بالملكية الزراعي ة الرأس مالية فه ي عملي ًا كان ت معدوم ة ف ي . الخاصة بهم أو المشاع
 . المناطق التي يقطنها األكراد

 المح  صول ف  ي األراض  ي كقاع  دة ل  م تك  ن ح  صة الف  الح المحاص  ص الك  ردي تزي  د عل  ى ن  صف
 الزراع ي األجي ر ال ذي وأخذ الفالح يشبه أكثر فأكثر العامل . في األراضي المروية لبعلية و الربع ا

 . ة عينية لقاء جهده يتلقى مكافأ
 وك ان . توسط الذي كان دخله نتاجًا لعمله وعمل أف راد أس رته م كان في وضع جيد نسبيًا الفالح ال

 . هكت  ارًا م  ن األراض  ي البعلي  ة 50  25 رية الف  الح الك  ردي المتوس  ط يمل  ك قب  ل اإلص  الحات ال  سو
 هكت ارات م ن األراض ي المروي ة 5  2 وكان ينتمي إلى فئة الفالحين المتوسطين أيضًا من كان يملك

 . ) ٬ 9ص 102 (
 رغم أن عدد الفالحين الميسورين في كردستان السورية كان غير كبير ف ال وج ود فعلي ًا لقري ة ال

 ج زء األساس ي م ن ه ؤالء الفالح ين ف ي الق رى الواقع ة ح ول حل ب وق د ترك ز ال . يوجد فيها أمثالهم
 . والمدن األخرى من شمالي البالد

/ " 134 / صادق رئيس الجمهورية العربية المتحدة بع د وح دة س ورية وم صر عل ى الق انون رق م
حول تنظيم العالقات الزراعي ة ال ذي ك ان هدف ه األساس ي الم ساعدة عل ى االس تثمار ال سليم ل ألرض

 ). 1958 / 9 / 4  250 ( امة عالقات اجتماعية عادلة في القرية وإق
 م  ادة وش  مل عملي  ًا جمي  ع جوان  ب حي  اة الفالح  ين وعالق  تهم م  ع 269 / : 134 / ت  ضمن الق  انون
 ال ذي ) 16 رقم ( أصدر ناصر القانون الزراعي الثاني 1958 أيلول عام 28 وفي . مالكي األراضي

 . عليها بين الفالحين الذين ال أرض لهم حدد الملكية ونظم تقسيم األراضي المستولى
 هكت ارًا / 300 / هكت ارًا ف ي األراض ي المروي ة و / 80 :/ أقر هذا القانون المساحة الق صوى للملكي ة

 . ) 1958 / 9  249  ٬ 258ص 29 ( في األراضي البعلية
 ع دا ه ذا . وقد منح القانون المالكين الحق في اختي ار األرض الت ي ك انوا يرغب ون االحتف اظ به ا

 160 هكت ارًا م ن األرض المروي ة و 40 ) األبن اء – الزوج ة ( قي حق المالك في إعطاء أف راد أس رته ب
 هكت  ارًا م  ن 120 هكت  ارًا م  ن األرض البعلي  ة بحي  ث اس  تطاع المال  ك الكبي  ر االحتف  اظ لنف  سه حت  ى

 ة ولك ن ك انوا غالب ًا عملي ًا٬ ح سبما ت شهد ص حيف . هكتارًا من األرض البعلي ة 460 األرض المروية و
 ). 1958 / 6 / 249٬5 ( هكتار / 700 / يحتفظون ألنفسهم حتى " البعث "

 وك ذلك 1958 عدد المالكين ال ذين ش ملهم ق انون اإلص الح الزراع ي لع ام / 3 / يبين الجدول رقم
 . مساحة األراضي المنتزعة منهم في المناطق التي يقطنها األكراد

 ه ا ب ين الفالح ين  ال ذين ال الزراع ي عل ى تق سيم األراض ي الم ستولى علي 1958 نص قانون عام
 أرض له   م أو يملك   ون م   ساحات ص   غيرة ج   دًا م   ع األخ   ذ بالح   سبان ب   أن يح   صل ك   ل ف   الح عل   ى

 بي  د أن ثل  ث الفالح  ين ال  ذين ال . م  ن األرض البعلي  ة رًا هكت  ا / 30 / هكت  ارات م  ن األرض المروي  ة و 8
 ن ق  انون وظ  ل أكثري  ة الفالح  ين غي  ر راض  ين ع . يملك  ون أرض  ًا ح  صلوا عل  ى األرض ال أكث  ر

 أيل ول ع ام 28 واستغلت الق وى البرجوازي ة الرجعي ة ه ذا االس تياء فأق دمت ف ي . اإلصالح الزراعي
 أدخ  ل المالك  ون الكب  ار تع  ديالت 1962 ش  باط ع  ام 20 بع  د انق  الب . عل  ى انقالبه  ا ال  دولتي 1961
 ه ا إال أن هكت ار وغير / 600 / القانون الزراعي في صالحهم إذ وصل الحد األقصى للملكية إلى على

 ). 1962 / 9 / 247 ٬ 6 ( 1962 مثل هذه التغيرات أثارت االستياء لدى الفالحين فألغيت في ربيع عام
 ف ي ه ذه الم رة اس تلم ال سلطة ح زب البع ث . حدث انقالب دولتي دوري آخ ر 1963 في آذار عام

 أم ا ). 88 رق م ( 1958 ت م إدخ ال تع ديالت عل ى الق انون ال صادر ف ي أيل ول ع ام . العربي االش تراكي
 ). تبعًا للوضع المن اخي ( هكتار / 300 / ـ فقد حدد الملكية ب 1963 تموز 23 القانون الجديد الذي أقر في

 وبه ذه . وتقلصت دفعات األجور ومبالغ الفكاك عن األرض كما تحسن قليًال وضع العمال الزراعيين
. الصورة ظل القانون الزراعي القديم ساري المفعول
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 م  ن مجم  وع الم  زارع % 2 أل  ف ف  الح عل  ى األرض أي 19 ح  صل 1946 لغاي  ة ص  يف ع  ام
 تصورًا عن ملكية 4 ويعطينا الجدول رقم . ألف فالح محرومين من األرض / 200 / وظل . الفالحية

. ا الكرد التي يقطنه األرض في المناطق
 ف  ي الم   ؤتمر الث  اني لح   زب البع  ث أن اإلص   الح 1963 ت  م االعت  راف ف   ي ت  شرين األول ع   ام

 وت م تحدي  د األهمي ة  االس  تثنائية " لق  ضية األول ى والرئي  سية لث ورة الث امن م  ن آذار ا " الزراع ي ه و
 وك  ان عل  ى إع  ادة تنظ  يم اإلنت  اج الزراع  ي أن يتحق  ق ع  ن طري  ق تب  ديل . للتع  اون بالن  سبة للزراع  ة

 ). 6  ٬ 5ص 35 ( العالقات اإلقطاعية القائمة بعالقات برجوازية
 . ميني  ة وحكوم ة ص الح ال  دين البيط ار ع ن ال  سلطة أزيح  ت قي ادة البع ث الي 1966 ش باط 23 ف ي

 وواص لت . وضمت الحكوم ة الجدي دة إل ى جان ب ممثل ي الجن اح الي ساري شخ صيات تقدمي ة أخ رى
 . الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء يوسف زعين التحوالت في القرية

 الحيات هيئ ات ال ذي وس ع ص / 145 / أق رت الحكوم ة الق انون رق م 1966 في ك انون الث اني ع ام
 . اإلدارة المحلية ودور المنظمات الفالحية في تطبيق اإلصالح الزراعي

 ٬ص 35 ( وعّجل هذا القانون عملية مصادرة أراضي المالكين وتوزيعها ب ين الفالح ين المع دمين
18 ( . 

 وب  التوازي م  ع توزي  ع األراض  ي تأس  ست م  زارع دول  ة وتعاوني  ات زراعي  ة للت  سويق ورواب  ط
 تأس  س االتح  اد الع  ام للفالح  ين به  دف حماي  ة 1966 ني  سان 17 وف  ي . الجماعي  ة لزراع  ة األرض
 . ودخل الفالحون الكرد في هذا االتحاد . المصالح الفالحية

 أن اإلص  الح الزراع  ي ك  ان ينبغ  ي أن ينج  ز 1936 ن  ص اإلع  الن الرس  مي الحك  ومي ف  ي ع  ام
 ادرة أراض ي المالك ين إال مع ذلك لم يطبق برن امج م ص ). 1965 / 9 / 256 ٬ 11 ( 1966 صيف عام
 ). 5 الجدول رقم ( 1968 صيف عام

 ٬ص 34 ( تب  ين أن م  ساحة األراض  ي الم  صادرة ف  ي المحافظ  ات أكب  ر مم  ا ن  صت عليه  ا الخط  ة
 وعل ى ). ٬ 186 ص 54 ( وفي نهاية المطاف ش مل اإلص الح الزراع ي ن صف المالك ين الكب ار ). 12

 أل ف ف الح ال / 120 / دول ة الخ صبة عل ى مليون هكتار من أراض ي ال 1.5 أساس اإلصالح تم توزيع
 عدا هذا حصل الفالحون ال ذين ال يملك ون أرض ًا أو يملك ون ). 1976 / 4 / 229 ٬ 29 ( يملكون أرضًا

 ). 1976 / 4 / 232 ٬ 11 ) ( مليون هكتار 0.5 ( أرضًا صغيرة جدًا على أراض مصادرة من المالكين
 قل ص ع دد الفق راء وازداد ع دد نسف اإلص الح الزراع ي القاع دة االقت صادية لطبق ة المالك ين وت

 % 10 أما البروليتاري ا الزراعي ة ف ال ت شكل إل ى اآلن س وى . فئات الفالحين المتوسطين والميسورين
 ). 10 ص 129 ٬ ( من سكان الريف

 وه ي ب صورة . تأسيس التعاونيات في تلك المناطق السورية التي جرت فيها تحوالت زراعي ة بدأ
 . وق  د ق  دمت الدول  ة الع  ون الم  الي والم  ادي والتكنيك  ي . الت  سويق رئي  سية جمعي  ات تعاوني  ة للتم  وين و

 وك  ان توحي  د الفالح  ين ف  ي الجمعي  ات التعاوني  ة . وأش  رفت وزارة الزراع  ة عل  ى عم  ل التعاوني  ات
 . إلزاميًا

 الفالح ون ال  ذين ح صلوا عل  ى األرض ب التوزيع وه  ؤالء ال  ذين ) 60 ( وق د ان  ضم إل ى التعاوني  ات
 من البعلية وكان ت الجمعي ات ًا هكتار / 30 / كتارات من األرض المروية أو ه 8 كانوا يملكون أقل من

 ). والفوائد ( ملزمة بتغطية مبلغ فكاك األرض وديون األفراد للدولة
 وأم  ا ) 61 ( ه  ي أق ل بكثي  ر م  ن تل ك المخص  صة لل  صناعة يف  ات ف  ي الزراع ة ال  سورية بي د أن التوظ

 وال ت  زال الم  زارع الفالحي  ة . زراع  ة ال  بالد القط  اع التع  اوني ف  ال ي  زال يلع  ب دورًا غي  ر ه  ام ف  ي
 ). 1975 / 7 / 249 ٬ 21 ( الخاصة والمساحات الزراعية الصغيرة هي السائدة

 ). 1980 ـ 1976 ( تطورت الزراعة السورية في نهاية ال سبعينات طبق ًا للخط ة الخم سية الرابع ة
 ـ  التح  والت ن  سفت . أل  ف هكت  ار 250 وازدادت م  ساحة األراض  ي المزروع  ة ف  ي نهاي  ة الخط  ة

 فًا قوي ًا وم ن س الزراعية في السنوات األخيرة الملكيات الكبيرة والعالقات اإلنتاجي ة ش به اإلقطاعي ة ن
 ت س لطة المالك ين الكب ار ال سياسية رغ م أن لق د انت سق . رد ضمنها في تل ك المن اطق الت ي ي سكنها الك

 لزراع  ي ل  م يحط  م الطبق  ة ولك  ن رغ  م أن اإلص  الح ا . م  واقعهم االقت  صادية ال ت  زال قوي  ة بم  ا يكف  ي
وق د توس ع . بّدل تبديًال جوهريًا نسبة القوى الطبقية في القرية ذلك فهو مع ) بكسر الهاء ( المضطهدة
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 وأخذت القرية تصير قوة نشيطة تدريجيًا بع د أن تح ررت م ن الج ور . الصراع الطبقي وازداد عمقًا
 . اإلقطاعي

 : في إيران ونتائجها األساسية اإلصالحات الزراعية في ستينات القرن العشرين
 خف ضة للغاي ة بن سبة ح سب المعطي ات الم ( تان اإليراني ة بلغ عدد ال سكان ف ي ال ستينات ف ي كردس

 شخصًا ف ي / 28 / لغت كثافة السكان فيها ب و ) من سكان إيران % 17 ( مليون نسمة 3.5 ) تقريبًا % 30
 شخ صًا ف ي الكيل ومتر المرب ع 12 ( الكيلومتر المربع الواحد أي كانت ضعف الكثاف ة ف ي إي ران لك ل

 . ولكن من الناحية االقتصادية لوحظت هنا اللوحة العكسية ). الواحد
 م ن مؤس سات ال بالد % 4 كان يترك ز ف ي كردس تان اإليراني ة عَ شية اإلص الحات الزراعي ة فق ط

 % 20 في ه كردس تان اإليراني ة تن تج ت من العمال الصناعيين في الوقت الذي كان % 4.5 الصناعية و
 وتفي د معطي ات . من المنتوج الزراعي اإلجمالي في إيران وهي تشغل موقعًا هامًا ف ي زراع ة ال بالد

 م ن مجم وع س كان األط راف ك ان % 85 اإلحصائية أن قرابة الثالثة ماليين شخص أي 1958 عام
 ) 23 ( يعيش في القرى

 ). تقريب ًا أل ف ن سمة 500 ) ( 1956 ح سب إح صاء ع ام ( من ال سكان ف ي الم دن % 15 كان يقطن
 ف ي الزراع ة وال صناعة عل ى ( وإذا أخذنا بعين االعتبار حقيقة أن أدوات اإلنت اج كان ت بدائي ة للغاي ة

 فمن السهل للغاية تفسير المستوى المنخفض للدخل القومي ف ي كردس تان اإليراني ة إذ بل غ ) حد سواء
 ). ٬ 170 ص 103 ( للشخص الواحد في السنة ًا دوالر / 90 / وسطيًا

 المك   ان األول ف   ي الزراع   ة ف   ي ) م   ن ال   دخل الق   ومي % 45 قراب   ة ( ج الحي   واني و ت ي   شغل المن
 وف ي التج ارة الخارجي ة ش غلت المنتج ات الزراعي ة . كردستان اإليرانية يليه إنتاج الخضار والفواك ه

 ). ها كان يتم تصدير كميات غير كبيرة من النفط ا فيما عد ( موقعًا أساسيًا
 ص الحة للزراع ة م ن مجم وع م ساحة كردس تان %) 40 ( كتار فق ط هناك قرابة الخمسة ماليين ه

 . من األراضي % 9.6 أو ) مليون هكتار ) 1.2 ( من األرض الصالحة للزراعة % 24 ( اإليرانية
 كان المستوى التكنيكي للزراعة٬ كما ورد آنفًا٬ منخفضًا بصورة ال يمكن تصورها وظلت أدوات

 كان يوجد ف ي القري ة اإليراني ة 1962 ـ 1961 ففي عام . اإلنتاج األساسية ال تتبدل خالل عدة قرون
 بكردس تان اإليراني ة م ا يتعل ق م ا وأ ). منه ا ل م تع د ص الحة % 50 ًا أن علم ( آالف جرار ال أكثر / 6 /

 . فكان عددها بالعشرات فحسب ومعظمها متركز في إقليم كرمنشاه
 فاقة الفالحين في إيران ومن كل هذا حدد المستوى المنخفض لإلنتاج الزراعي٬ وهذا بدوره حدد

 وبالطبع لهذا السبب بدأ الفالحون الكرد بع د الح رب العالمي ة الثاني ة الكف اح . ضمنهم الفالحون الكرد
 . ي بل ضد الظلم االجتماعي أيضًا م النشيط ليس فقط ضد الظلم القو

 سرعة هب  ت ف  ي بل  دة بوك ان انتفاض  ة فالحي  ة كبي  رة انت  شرت بتل  ك ال 1952 حت ى ف  ي ش  تاء ع  ام
 وش  ملت اإلض  طرابات . بحي  ث اض  طرت حكوم  ة ال  شاه إل  ى اتخ  اذ ت  دابير فوري  ة لحماي  ة المالك  ين

 ). ٬ 177 ص 121 ( فالحي الجزء الجنوبي من كردستان اإليرانية
 واقترح   ت . إي   ران الحاكم   ة ض   رورة تنظ   يم األوض   اع ف   ي القري   ة عل   ى الف   ور ارت   أت أوس   اط

 . ًا إجراءاتها البرجوازية الوطنية التي استلمت السلطة مؤقت
 عل  ى الق  انون ال  ذي أص  درته حكوم  ة م  صدق 1952 ص  ادق البرلم  ان ف  ي ت  شرين األول ع  ام

 م  ن ح  صة المال  ك ك  ان % 20 وه  ذا الق  انون يعن  ي أن ". ق  انون الع  شرين بالمئ  ة " والمع  روف باس  م
 ه ب دأت وفي اآلن ذات . ينبغي أن ينقسم إلى جزأين٬ األول يذهب إلى الفالح والثاني الحتياجات القرية

 وم  ع ذل ك ل  م ي  تم ط  رح م  سألة . الحكوم ة تبي  ع ال  ضياع والم  زارع الخاص ة بال  شاه والدول  ة للفالح  ين
 . توزيع أو الحد من ممتلكات المالكين الكبار

 ل ى ول م يق دم أي مال ك ف ي إقل يم مهاب اد ع . لم ير النور في التطبيق العمل ي %" 20 القانون " ولكن
 أقدم ح صتي م ن : " منه بعد تأميم النفط % 20 ف القادم النتزاع أعلن مالك كبير للموظ . تنفيذ مطالبه

 173 ٬ " ( م صدق ولي د عن ي أع يش به دوء ق ل ه ذا ل سيدك . كن لن أقدم أي قمح النفط للبريطانيين ول
 الدولتي عندما اس تلم ال شاه لل سلطة ثاني ة٬ ب دأ بي ع أراض يه 1953 بعد انقالب عام ). 178 ـ 177 ص

 بيد أن األرض المباعة من قبل الشاه . يحذوا حذوه للفالحين ودعا المالكين كي
 244 ٬ ( سرعان ما بيعت من جديد من قبل الفالحين وانتقل ت كلي ا و بالكام ل تقريب ا إل ى المالك ين

24 / 5 / 196 ( .
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 وم نح المال ك . ت م إق رار م شروع ق انون هدف ه تحدي د حج م ملكي ة األراض ي 1960 في بداية عام
 . فظ بها وكان يجب الدفع له لقاء الجزء المتبقي الحق في اختيار األرض التي يحت

 م ن الواض ح أن ه ذا الق انون ل م ي ستطع تغيي  ر العالق ات اإلقطاعي ة القائم ة ب سبب احتف اظ المال  ك
 ). ٬ 7ص 25 ( بمثل هذه المساحة الكبيرة

 في عهد رئيس الوزراء علي أميني صرح وزي ر الزراع ة لمراس ل جري دة 1961 وفي ربيع عام
 ": الموند "

 من األرض على الفالحين الذين لم يكن  ف ي ح وزتهم ًا فهو وزع جزء . لن اكرر أخطاء الشاه "
 نح  ن نعت  زم إلغ  اء ملكي  ة . الب  ذار والج  رارات فاض  طروا إل  ى بي  ع األرض ثاني  ة إل  ى اإلقط  اعيين

 ". األراضي الكبيرة في صالح الفالحين
 ال وزير ين سى أن رئ يس ال وزراء نف سه يب دو أن مع الي : " فرد المراسل على الوزير م ذكرًا إي اه

 ". السيد أمين من كبار المالكين
 اإلص  الح الزراع  ي ه  و م  ن ش  أني مباش  رة وأن  ا أعط  ي وع  دًا بأن  ه س  يطبق بع  د ش  هر " فل  يكن "
) 244 ٬ 27 / 5 / 1961 .( 

 بعد شهرين تمامًا م ن ه ذه المقابل ة أدخ ل رئ يس ال وزراء ف ي اجتم اع لكب ار المالك ين تع ديًال ف ي
 و سيكون  من الخطأ وس وء الفه م التفكي ر بأنن ا نن وي . أنا واحد منكم :" ير الزراعة معلنًا كلمات وز

 نح  ن نب  دأ إص  الحات ب  سيطة س  يتم . ال وج  ود لمث  ل ه  ذه الني  ة . انت  زاع األرض م  نكم وم  صادرتها
 . ) 62 " ( تطبيقها من قبل المالكين أنفسهم

 عالقات الزراعية القائمة وس رعان م ا ص ار ة الحاكمة تغيير ال لم ترغب طبقات إيران الشاهنشاهي
 ش مل فق ط 1962 فالتوزيع وفقًا للقانون ال صادر ف ي التاس ع م ن ك انون الث اني لع ام . هذا األمر جديًا

 تم فقط ٬ فضًال عن هذا . العائدة لكبار المالكين ) ألف قرية 25 ألف من / 15 / تقريبًا ( األرض 1 / 3
 كردستان اإليراني ة فاإلص الح الزراع ي ب أما ما يتعلق . آذار توزيع األرض في ألفي قرية في أواسط

 . لم يتسرب إلى هناك عمليًا
 والت  ي ) 63 ( 1962 ك انون الث  اني ع ام 10 وم ع ذل  ك ن سفت التح  والت الزراعي ة الت  ي ب دأت ف  ي

 . نسفت نسفًا ملحوظًا أسس أسلوب اإلنتاج اإلقطاعي ٬ اجتازت ثالث مراحل
 ول م تخ ضع . حتفاظ بأراضي قري ة واح دة ض من أراض ي الم الك نص القانون الزراعي على اال

 . للفصل والفرز بساتين الفواكه ومزارع الشاي بطريقة المكننة
 . يتم تأجيرها أما أراضي الكنيسة فكان محظور بيعها ) الوقف االجتماعي ( كانت فوائض الوقف

 فيم  ا إذا ه  م م  سبقًا أب  دو للفالح  ين فق  ط أن األراض  ي كان  ت تعط  ى م  ن اله  ام أي  ضًا اإلش  ارة إل  ى
 . ) ٬ 7ص 144 ( الرغبة باالنتساب إلى التعاونيات الزراعية المدعوة كي تحل محل المالكين

 أن ي  ؤجروا األراض  ي ) أل  ف 232.8 ( م  ن المالك  ين أي % 90 ك  ان عل  ى 1973 ف  ي آذار ع  ام
 . ألف فالح 24 لمدة ثالثين سنة إلى مليون و

 وإذا . ن اإلص الح ص ار ملي ون ف الح تقريب ًا م الكي األرض ونتيجة لتحقيق المرحلتين األول ين م
 مليون فالح كانوا قد امتلكوا األراضي قبل اإلصالح فتكون نتيجة مرحلت ي اإلص الح أن 0.5 أضفنا

 . صاروا مالكي أراٍض ) 1973  1972 ( مليون 3.7 يكون مليون ونصف المليون فالح من أصل
 بي د أن الب اقين ب ال أرض ك انوا غي ر راض ين . األرض تنامت اهتمامات الفالحين المادية بفالحة

 بحيث أشار تطبيق ه إل ى ب دء ) 1967 شباط 10 ( وهذا الظرف أجبر الحكومة على إقرار قانون جديد
 وألغ ى ه ذا الق انون أج رة . ) 1971 أيل ول 23 انته ى ف ي ( المرحلة الثالث ة م ن اإلص الح الزراع ي

 . ين المستأجرين األرض إذ شرعوا في بيع األراضي للفالح
 ملي ون ف الح م ن 2.3 ريم ين أن . ي . الشؤون اإليرانية آ تفيد معطيات السوفييتي اإلختصاصي في

 الذين كانوا يعملون ف ي زراع ة أراض ي المالك ين والم الكين ش به اإلقط اعيين اآلخ رين عل ى أس اس
 ح سب ( ال ثالث ٬ مختلف أنواع األجر ما قبل الرأسمالي ونتيجة لتطبيق مراحل اإلصالح الزراع ي

 ق  د تحول  وا إل  ى م  الكي أراض  ي ي  شرفون عل  ى م  ساحات ٬ ) 1975 أيل  ول ع  ام 22 المعطي  ات لغاي  ة
 ). ٬ 160 ص 77 ( مستقلة بهم

 ووفق ًا لمعطي ات منظم ي . تحققت اإلجراءات المشار إليها في كرددس تان اإليراني ة بوت ائر بطيئ ة
أيل  ول ع  ام 1 ( ي  ق مرحلت  ه األول  ى ونتيج  ة لتطب ) 1966 ش  باط 17 ( اإلص  الح الزراع  ي الرس  مية
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 ( وف ي نهاي ة المرحل ة الثاني ة ٬ عائلة فالحي ة كردي ة 21039 لم يحصل على األرض سوى ) 1963
 ولغاي  ة ذاك الوق  ت ل  م ي  شمل . فالح  ًا أي  ضًا 43744 ش  مل اإلص  الح الزراع  ي ) 1966 بداي  ة ع  ام

 ). ٬ 219 ص 188 ( قرية كردية / 233 / اإلصالح الزراعي
 امج توزي ع األراض ي الخاص ة وب التوازي م ع تعزي ز اإلج راءات الخاص ة بتطبي ق بعد إنجاز برن

 إل  ى االس  تقرار ) الرح  ل وأش  باه الرح  ل ( ت  أميم الغاب  ات والمراع  ي ش  رعوا بنق  ل الع  شائر المتنقل  ة
 . والتحضر وهذه التدابير التي تخص ما يسمى بالثورة البضاء لم تشملهم إال بنسبة ضئيلة

 وقب   ل ك   ل ش   يء ف   ي مرتفع   ات ٬ ع   شيرة / 50 / االس   تقرار و التح   ضر ش   ملت خط   ة النق   ل إل   ى
 لوحظ إنشاء مجتمعات اجتماعية واقت صادية متمي زة ض م . كرددستان وأذربيجان الغربية وأنجادهما

 وارتأت الحكومة مساعدة هذه المجتمعات في المجمعات في المج ال . الواحد منها قرابة األلفي أسرة
). 1974 / 1 / 357 ٬ 258 ٬ 2 – 356 ص 261 ٬ 161 ٬ 1974 ٬ 22 ٬ ( الزراعي إلخ
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 ) 1 ( الجدول رقم
 1961 خالصة االصالح الزراعي في كردستان العراق لعام

 ) ٬ 5 الجدول رقم 30 ( تم وضعه حسب
 ع     دد م     الكي اللواء

 األراض   ي ال   ذين
 شملهم القانون

 مجم                 وع
 الم                    ساحات

 المصادرة

 م                   ساحة
 األراض                     ي
 المصادرة بالدونم

 ع     دد م     الكي
 األراض   ي ال   ذين
 يشملهم القانون

 السليمانية
 أربيل

 كركوك
 الموصل

93 
187 
202 
422 

70 
128 
147 
240 

414460 
672027 
1058715 
1770334 

23
59 
105 
182 

 ) 2 ( الجدول
 نسب تزايد السكان وإنتاج المزروعات األساسية

 80 ٬ 86 ٬ ص 45 ٬ 62 ٬ 68 ٬ 24 ٬ 1964 ٬ ص 238 ٬ 1962 ٬ ص 25 ٬ وض         ع ح         سب (
 ) 148 ص ٬ 154

 إنتاج المزروعات األساسية بآالف األطنان  المع           دل
 السنوي

 ال          سكان
 الذرة الرز الشعير الحبوب باآلالف

1934  
1938 

1960  
1964 

2824 
8938 

478 
809 

575 
862 

205 
826 

11.4 
8.7 

 / 3 / الجدول رقم
 1958 عدد المالكين الكبار المستولى على أراضيهم وفقًا لقانون عام

 في المناطق التي يسكنها األكراد
 األراضي المستولى عليها بآالف الهكتارات  عدد المالكين المحافظة

 البعلي المروي المجموع
 حلب

 الالذقية
 المجموع

612
51 
663 

262.6 
6.7 

269.3 

12.9 
5.5 
14.1 

249.7 
5.5 

254.2
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 / 4 / الجدول رقم
 1963 ورية التي يقطنها الكرد في عام عدد المالكين الزراعيين في المحافظات الس

 263  261 ص ٬ آ 28 وضع حسب
 المالك   ون م   ن هكت   ار

 60 حتى
 50 المالك    ون م    ن

 هكتار 100 حتى
 100 المالك  ون م  ن

 500 حتى
 500 المالك  ون م  ن

 1000 حتى
 المحافظة

 الم      رو علية الب المروية البعلية المروية البعلية المروية البعلية
 ية

 حلب
 الالذقية
 المجموع

3520 
1700 
5220 

119000 
32520 
151520 

9300 
112 
9412 

240
12 
252 

3120
18 

3138 

150 
4 

154 

1000 
1 

1001 

94 


94 
 / 5 / الجدول رقم

 يقطنها األكراد في المناطق السورية التي ) بالهكتارات ( نتائج المصادرة وتوزيع األراضي
 ) 1969 / 1 / 244 ٬ 14 ( وضع حسب
 الم       ساحة المحافظة

 الخاض             عة
 للمصادرة

 م           ساحة
 األراض            ي
 المنتزعة فعًال

الن             سبة
 المئوية

 م           ساحة
 األراض            ي

 الموزعة

 ن                سبة
 األرض إل      ى

 المصادرة
 حلب

 الالذقية
228910 
11054 

218523 
17151 

95.50 
155.19 

180678 
4480 

82.6 
26.0 

 ) 6 ( قم الجدول ر
 النمو السكاني في إيران

 1982 و 1976 ما بين عام
 عدد السكان السنة
1976 / 1977 33709 
1977 / 1978 34657 
1978 / 1979 35636 
1979 / 1980 36649 
1980 / 1981 37938 
1981 / 1982 38784 

 ). 6 ـ 5 ص 1982 ٬ / 9 / 261 ٬ 4 ( ُوضع حسب
 ية حك م ال شاه فن رى ض رورة التأكي د عل ى أن نستخلص مما قيل تطور الزراعة في إيران في نها

 الحلق  ة األض  عف ف  ي بني  ان إي  ران ت الزراع  ة بغ  ض النظ  ر ع  ن بع  ض اإلج  راءات الراديكالي  ة ظل
 بع د : وت شهد الحق ائق عل ى ذل ك . على ه ذه الح ال إل ى وقتن ا الحاض ر ت ر م الملكية٬ االقتصادي واست

 ائر النمو ال سكاني ف ي ال بالد ت شير إل ى ووت . سنوات مضت على إسقاط الشاه ازداد عدد سكان إيران
 المسجل أعاله أن سكان إيران ازدادوا في ) 6 ( وتفيد معطيات الجدول . أقل تقدير على نسبة الضعف

 وأم  ا يخ  ص نم  و المنت  وج الحي  واني . أل  ف ش  خص 75 ال  سنوات ال  ست األخي  رة خم  سة مالي  ين و
 ) قب ل الث ورة ( 1978 ـ 1977 من ذ ع ام والزراعي فاألرقام تشير إلى أن الم ساحة المزروع ة ب القمح

 ـ 69 ل م ت زد إال بم ا يع ادل 1981 ـ 1980 إل ى  آالف هكت ار 5 أل ف هكت ار وم ساحة زراع ة التب غ
 وأم ا . آالف هكت ار 10 و 19 ٬ 14 وبلغت زيادة مساحات الشعير والشوندر السكري وقصب ال سكر
 261 ٬ ( أل ف هت ار بالتت الي 89 و 143 المساحات المزروعة بالرز ونبتة القطن فه ي ق د انخف ضت ـ

 ). 6 ـ 5 ص ـ ٬ 1982 / 9 / 4
 / 15 / تقلصت المساحة المزروعة العامة في البالد خالل السنوات الثالث التي أعقب ت الث ورة م ن

 وإذا أخ  ذنا . أل  ف هكت ار 1.687 أل ف هكت ار أي 713 ملي  ون و / 13 / أل ف هكت  ار إل ى 400 ملي ون و
عل في كردستان اإليرانية في س نوات م ا بع د الث ورة فإن ه بالحسبان أن اضطرابات فالحية كانت تشت
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 انعك س تقل ص الم ساحات . من المستحيل حتى الح ديث ع ن تح سن الوض ع الزراع ي ل سكان الري ف
 ـ : المزروع   ة عل   ى رؤوس الماش   ية أي   ضًا إذ تناق   صت  آالف 908 آالف والم   اعز 910 األغن   ام

 . ألف 267 واألبقار
 ة أمام إيران مشكلة جدية وتضع الحكومة ألجل حله ا خط ة طويل ة تعتبر القضية الغذائية المنتصب

 تنص على رفع محاصيل الحبوب وتوسع المساحات المروية وإحي اء المراع ي ) عشر سنوات ( األمد
 . ) 64 ( التي ال تلبي كميتها احتياجات تربية الماشية

 الت التحوالت الزراعية في كردستان التركية او مح
 ي تركية الحديثة بصورة متراص ة ف ي األناض ول الجن وبي ال شرقي وتفي د يقطن السكان األكراد ف
 قراب ة % ( 8 مليون نسمة كان يقطن في تركيا وقتذاك وأن 35,7 أن 1970 المعطيات الرسمية لعام

 ). 2 ص , 245 ( ) 65 ( الكرد من هم ) ماليين 3
 من أكثر المناطق تخلفًا ف ي إن المناطق واألقاليم  التي يقطنها األكراد هي واحدة , كما ورد سابقًا

 يع  يش ف  ي األري  اف وتعتب  ر ق  ضية األرض الق  ضية ٬ هن  ا ٬ ف  الجزء األساس  ي م  ن ال  سكان . تركي  ا
 . الرئيسية في القرية الكردية

 وعل امتداد أكثر من ستة عقود من قيام الجمهورية التركية ف شلت جمي ع مح اوالت ح ل الم شكلة
 . الزراعية في البالد
 م ن ش غيلة الري ف ف ي تركي ا فح سب ب ل عل ى اقت صاد البل د % 65 ت نعكس عل ى وهذه المشكلة ال
 . كما في السابق على الزراعة ٬ بأسره الذي يقوم

 : األراضي في تركيا لغاية نهاية الستينات تتوزع كما يلي
 . مزروعة أراٍض – ألف هكتار 23,836

 . غير مثمرة ) ألف 13,095 % ( 16
 . ومراٍع مروج  ) ألف 26,135 % ( 33,5
 . بساتين و حواكير و غيرها ) ألف 2,414 % ( 3,1
 ). 91  ٬ 90 ص 75 ( غابات ) ألف 12,578 % ( 16,8

 أن ملكية األراضي الكبيرة نادرة والسائد هو مالكو 1961 تفيد معطيات اإلحصاء الزراعي لعام
 سة آالف ب دءًا م ن الخم ( ن أكثر من ن صف الممتلك ات الكبي رة ف ي تركي ا إ األراضي المتوسطون إذ

 / 62 / فم ثًال ك ان هن اك ف ي أورف ه ). 96 ص 75 ٬ ( متركزة في األراض ي الت ي يقطنه ا الك رد ) دونم
 %) 42 ( وأكثري  ة مالك  ي األراض  ي الكب  ار  ف  ي ال  بالد . 73  ألف  ًا م  ن تل  ك األم  الك وف  ي دي  اربكر

 ًا م ن دونم 20 والي ة أكث ر م ن / 35 / حسب  معطي ات اس تمارة االس تطالع واالس تفتاء ف ي ٬ يملكون
 . ) 67 ( األرض

 ثمة قرى عديدة لم ت شملهم ) كردستان التركية ( وفي األناضول السيما في جزئه الجنوبي الغربي
 ج   ورج " الواش   نطن بوس   ت " وح   سب كلم   ات مراس   ل . الح   ضارة الع   صرية والت   دابير الحكومي   ة

 وقد . العصرية مورغان تعيش أكثرية القرى الكردية تقاليد عتيقة وليس على أساس القوانين التركية
 فف  ي . قطنه  ا ع  شائر ال  زازا ت زار المراس  ل األمريك  ي ق  رى األناض  ول الكردي  ة وخاص  ة تل  ك الت  ي

 ) من غرفة واحدة ( إحداها كان اإلنجاز الوحيد لإلصالح الحكومي هو تجهيز لمبنى مدرسة ابتدائية
 . وصنبور ماء للشرب

 ال يملك ون وا ى تحالف الزازا العشائري ك ان وذكر المراسل أن أكثرية الفالحين الكرد المنتمين إل
 . أي أرض

 والمخ اتير ال ذين ) األغ وات ( قرية حولها تعود إلى كبار المالكين / 60 / أنازو – وكل السلطة في
 حلق ة ٬ فعلي ًا ٬ ك انوا يمثل ون ( . هم ف ي آن مع ًا يج سدون ال سلطة المحلي ة بوظ ائف إداري ة وق ضائية

 ٬ وهم يكلفون م شاكل العناي ة بال ضياع والممتلك ات ). ية في المدينة وصل بين السكان والسلطة المحل
 . ) 68 ( اآلخرين

 ). 1973 / 3 / 246 ٬ 4 ( وكان الفالحون يزرعون أراضي كبار اإلقطاعيين بشروط المحاصة
 وفي أثناء االنتخابات البرلمانية ضغط المالكون في ع شيرة البوك اك عل ى الفالح ين الت ابعين له م

. ) 1973 / 3 / 246٬4 ( اع ثمانية آالف صوت في صالح مرشحيهم وتحايلوا النتز
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 لم تكن أكثرية القرى التركي ة محروم ة م ن الكهرب اء فح سب ب ل حت ى إن لمب ة الك از كان ت حلم ًا
 أل  ف س  اكن / 15 / وف  ي ش  رقي تركي  ا يوج  د طبي  ب واح  د لك  ل . بالن  سبة إل  ى الكثي  رين م  ن الفالح  ين

 وتفي د المعلوم ات الرس مية أن ن صف . ووفي ات أطف ال وهنا أعلى نسبة موالي د ). 1971 / 1 / 232٬7 (
 وتصل األمية ف ي أكثري ة الق رى الكردي ة إل ى ). نساء % 66 من الرجال و % 22 ( سكان تركيا أميون

 والمدرس  ة اإللزامي  ة لخم  س س  نوات تق  دم ال  شيء القلي  ل ج  دًا لألطف  ال الك  رد ناهي  ك أن . % 100
 وال يت ابع . لذهاب أوالدهم إل ى المدرس ة ب شكل ع ام الكثيرين من اآلباء واألمهات ال يرون ضرورة

 . ) 69 ( الدراسة الحقًا إال جزء يسير من أوالد أسياد الريف
 أن كثاف  ة ) وزي  ر التج  ارة التركي  ة ال  سابق ( ي  رى البرف  سور ف  ي جامع  ة اس  تانبول خل  وق جيل  وڤ

 ٬ص 75 ( قافي االقتصادي والث ٬ السكان المنخفضة في األطراف هي سبب تخلف األناضول الشرقية
 يشوه االقتصاد التركي تشويهًا فاضحًا تلك الصلة المتبادلة القائم ة ب ين كثاف ة ال سكان والتنمي ة . ) 50

 تفسير تخلف مناطق تركيا الشرقية٬ االقتصادي بكثافة ال سكان م ينبغي عد . االجتماعية واالقتصادية
 . المنخفضة بل بنهج الحكومة التركية

 ( ن الكرد من األراضي والظلم الذي يصيبهم من قبل األسياد المحليين تشكل حالة حرمان الفالحي
 ت  م ) 1952  1948 ( فف  ي أع  وام . الم  صدر الرئي  سي للخالف  ات والف  وارق ف  ي القري  ة , ) األغ  وات
 غ  ازي عينت  اب ( قري  ة ف  ي أرب  ع والي  ات كردي  ة 68 ف  ي ) 70 ( نزاع  ًا ب  سبب األرض / 355 / ت  سجيل

 58 ٬ ( ادت النزاع ات ف ي ه ذه الوالي ات األرب ع أكث ر م ن غيره ا وس . ) وأورفه وماردين و دي اربكر
 . ) 145  144 ص

 ففي ك انون الث اني ع ام . ًا متعاظمًا في مجال الكفاح من أجل األرض نشاط ينشط الفالحون الكرد
 . " األرض للفالح ين " انطلقت في دياربكر مظاهرة كبيرة للسكان الكرد المحليين تحت شعار 1971

 كان البلدات والق رى القريب ة  عب روا ع ن اس تيائهم وس خطهم عل ى ج ور الفالح ين س – والمتظاهرون
 . وقد نكل بوليس دياربكر بهم تنكيًال وحشيًا . األغنياء وطالبوا بالحق في األرض

ووزع  ت المنظم  ات الكردي  ة الطالبي  ة المحلي  ة المن  شورات الت  ي س  اندت فيه  ا مطال  ب الفالح  ين
 . العادلة

 ن األتراك الدعم النشط للفالحين الكرد وطالبت الحكومة بالتعجيل في إج راء وقدمت نقابة المعلمي
 ه ذا اإلص الح ٬ من الضروري إجراء اإلص الح الزراع ي بأس رع م ا يمك ن : " اإلصالح الزراعي

 ينبغ  ي ال  تخلص نهائي  ًا م  ن تخل  ف الع  صور . ال ذي ال يزال  ون يم  اطلون ف  ي تطبيق  ه من  ذ ق  رن وني ف
 إل ى س يد ل ألرض وبن اء تعاوني ات إنتاجي ة ض خمة وتط وير الزراع ة عل ى الوسطى وتحويل الف الح

 . ) 1971 / 1 / 232٬7 ( مستوى عصري
 انظ   ر ( تزاي   دت الت   صريحات م   ن جان   ب ممثل   ي الحكوم   ة التركي   ة دعم   ًا لإلص   الح الزراع   ي

 عزل ت قي ادة الج يش الترك ي حكوم ة ح زب العدال ة ع ن 1971 وفي آذار عام . ) 1971 / 4 / 237٬2 :
 وبالدرج ة ٬ من السلطة الجديدة التطبيق العاج ل للتح والت االجتماعي ة واالقت صادية السلطة وطلبت

 وتشكلت في البرلمان التركي لجنة مختصة لوضع مشروع قانون جدي د . األولى اإلصالح الزراعي
 عن األرض وأما إعداد الصيغة العامة لإلصالح الزراعي فقد كلفوا به نائ ب رئ يس ال وزراء عطي ل

 . ) 1971 / 4 / 1972٬229 ٬ 22 / 7 / 243٬13 ( اوغلو كاراعثمان
 جوبه مشروع القانون الذي نص على الحد من مساحات الملكية بمقاومة غاضبة من جان ب كب ار
 مالك   ي األراض   ي ال   ذين ب   ذلوا ك   ل جه   د ك   ي يخرب   وا مناق   شة م   شروع الق   انون ف   ي البرلم   ان

 وت م . ن لتع ديالت جوهري ة ونتيجة للمناقشة المطولة تعرض م شروع الق انو . ) 1972 / 4 / 233٬28 (
 لسان ح ال " تموز نشر في الجريدة الرسمية 19 وفي . 1973 حزيران 26 إقرار قانون األرض في

 وبالنتيجة لم يشمل اإلصالح الزراعي ال بالد بأس رها كم ا ن ص علي ه . ودخل حيز التنفيذ " الحكومة
 . سنة 15  10 يق اإلصالح من وتغيرت أيضًا فترات تطب . بل فقط بعض المناطق . المشروع األولي

 وخالل هذه الفترة كان يجب أن يحصل فقط سدس األسر الفالحية الت ي ال أرض له ا أو تمل ك أرض ًا
 مل ين هكت ار م ن أراض ي / 14 / وكان من المفت رض أن ي تم توزي ع . على األراضي ٬ صغيرة للغاية
 ألرض ون  ص عل  ى ت  شكيل وق  د حظ  ر الق  انون الجدي  د ت  أجير ا . ) 1973 / 8 / 2  229 ( . الدول  ة عل  يهم

. مزارع وتعاونيات ممكنة ومختصة بتسويق المنتجات الزراعية
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 لم يكن إقرار قانون األرض يعني بعد تحقيق اإلصالح الزراعي إذ ت م تطبيق ه وجوب ه ب صعوبات
 مثًال في والية أورفه حيث كان من المفترض تحقيق إص الح مح دود للغاي ة أس س . ) 71 ( هائلة ميدانيًا

 وبعث وا إل ى أنق رة إلج راء مباحث ات . لمجابهت ه ) ليرة تركي ة 1,250 ( الكين صندوقًا خاصًا كبار الم
 حقق  ت المباحث  ات . أل  ف دون  م م  ن األرض / 76 / ج  الل أونجيل  ي ال  ذي يمل  ك ٬ م  ع ممثل  ي ال  سلطة

 . ) 72 ( الموظفين غير المناسبين بالنسبة إليهم على مغادرة الوالية ون إذ أجبر المالكون المحلي اح النج
 ن   صير ٬ سور ص  ايم كن   ديري وف عل  ى وج   ه الخ  صوص عل   ى إب  دال البر ٬ وأجب  روا الحكوم   ة

 . ) 73 ( . التحوالت الزراعية بطوران شاهين ذي األمزجة المحافظة الرجعية
 وفيما عدا المقاومة الضعيفة التي أبداها كبار المالكين فقد جوبه ت اإلص الحات ب صعوبات مالي ة

 هيزات التكنيكية السيئة السائدة في القرية التركية حيث ال ي زال ي سود أعاقت تطبيقها وكذلك تلك التج
 يد رئيس الحكوم ة التركي ة وأما ما يتعلق بتنظيم التعاونيات فقد صرح بوليد أجاو . المحراث الخشبي

 ل ذا . ) 1974 / 12 / 243 ٬ 7 ( ن القروض الزراعي ة ل م تت وزع إال ب ين الفالح ين المي سورين آنذاك بأ
 ه  ذا وك  ان اإلص  الح . الفق  راء مح  رومين م  ن إمكان  ات االنت  ساب إل  ى التعاوني  ات ك  ان الفالح  ون

 الزراعي الذي اتخ ذ طابع ًا مح دودًا ض يقًا وغي ر مب دئي ونتيج ة للمجابه ة الت ي قوب ل به ا م ن جان ب
 ق  د ألغ  ي نهائي  ًا ف  ي ) نظ  رًا ألن بداي  ة التطبي  ق كان  ت ف  ي األق  اليم الكردي  ة ( كب  ار المالك  ين األك  راد

 . 1977 ف عام خري
 اإلعداد لقانون مشروع 1970 ٬ أيلول عام 12 بدأت قيادة البالد التي استلمت السلطة بعد انقالب

 ولك  ن كردس تان التركي ة الت  ي ال ت زال تتوق  ع تح والت اجتماعي  ة . جدي د يخ ص اإلص  الح الزراع ي
 الد إذ ال ي زال يق وم فيه ا ف ي ال ب ٬ م ن الناحي ة اإلقت صادية ٬ تظل المنطق ة األكث ر تخلف ًا ٬ واقتصادية

 . ) 10 ص 1980 ٬ / 7 / 13  252 ٬ 7 راجع ( نمط حياة العصور الوسطى ومستواها
 نية وقضايا التنمية االقتصادية على المسائل االجتماعية والديموغرافية ي إضفاء الحياة المد

 صادي صارت هجرة السكان التي يمكن تفسيرها بالتردي المتزاي د ف ي وض ع س كان الري ف االقت
 . صارت إحدى أهم مشاكل كردس تان المعاص رة ٬ الذين يندفعون إلى المدينة بحثًا عن نصيب أفضل

 . ومما يساهم في هذا الوضع أيضًا هو ذاك التنامي المستمر في عدد سكان األطراف واألقاليم النائي ة
 ات عن هذه ومن أجل إعطاء تصور عن هجرة سكان كردستان ونسب المواليد والوفيات نورد معطي

 . األمور بالنسبة إلى بعض المناطق
 لوحظ  ت الزي  ادة ف  ي الكثاف  ة 1965 و 1947 فف  ي الفت  رة م  ابين : لنب  دأ م  ن كردس  تان الع  راق

 . 1965 و 1957 و 1947 هذا وقد جرت ثالثة إحصائيات في سنوات . السكانية
 7 الجدول رقم

 توزع السكان في العراق الحديث حسب األولوية
 ) 165 ( ) 74 ( 1974 في عام
س           كان الرحل النساء الرجال المجموع اللواء

 % المدينة
 595190 288199 306991 70000 35 الموصل
 24 ـ 226400 101767 124633 السليمانية

 21 ـ 239776 108488 113288 آربيل
 33 أ 285005 129365 156640 كركوك

 المجم     وع
 ف     ي ش     مالي

 العراق

1.346371 627819 601552 70000 28 

 المجم     وع
 ف     ي الع     راق

 بأسره

4.816185 2.257345 2255840 250000 34 

 وقد أظهرت اإلحصائيات أن . وهي تعطينا معطيات دقيقة بصدد توزع السكان الكرد في العراق
وأم   ا المن   اطق األكث   ر كثاف   ة فه   ي 2 و 1,5 ك   ان يت   راوح م   ابين (%) تزاي   د ال   سكان ف   ي الع   راق
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 ص 28 ٬ 1947 ٬ 1957 ٬ 1965 ٬ 165 ٬ ( ب   ين الموص  ل وكرك   وك كردس  تان الع   راق وخاص  ة
404 ( . 

 ولك ن رغ م التق دم . عادة ما يتناسب ارتفاع مستوى خصوبة التربة مع نمو كثافة س كان األري اف
 ف  ي اإلنت  اج الزراع  ي ف  إن أع  دادًا متزاي  دة م  ن العم  ال ال  زراعيين يترك  ون األري  اف ألج  ل المدين  ة

 . الصناعية الجديدة وخاصة للسفر إلى المراكز
 . مستمر " توسع المدينة الصناعي " ويفترض االقتصاديون العراقيون أن

 يترك الفالحون القرية بحثًا عن وسيلة للعيش إال أن ال شبيبة الريفي ة ت صطدم ف ي المدين ة بعوام ل
 " داء مثل إدراك المهنة ومسألة الحرية والتسلية وأوقات الف راغ وال سعي للح صول عل ى ال تعلم وارت

 . " ربطة العنق البيضاء
 وبك ل وض وح تن امي ن شر ال روح المديني ة ف ي الع راق 1957 و 1947 وتبين معطي ات إح صائي

 . بشكل خاص وفي المناطق الكردية بخاصة
 متخلف ة ع ن 1947 ويشكل عام كانت نسبة انتشار الروح المديني ة ف ي المن اطق الكردي ة ف ي ع ام

 كان  ت ) 75 ( ع  راق كك  ل إال أن المعطي  ات الخاص  ة ب  بعض الم  دن المؤش  رات الوس  طية بالن  سبة إل  ى ال
 وت دل معطي ات . حتى أنه ا فاق ت علي ه ) 76 ( تقريبًا تعادل المؤشرات الوسطى للبالد وأما البعض منها

 أن عملية إضفاء الحياة المدينية متنوعة من حيث وتائرها بالن سبة إل ى م دن مختلف ة ) 7 ( الجدول رقم
 الموص  ل وكرك  وك حي  ث بن  اء المن  شآت ال  صناعية  المحلي  ة ق  دمت إمكان  ات فف  ي . ) 77 ( ف  ي الع  راق

 ج  رت عملي  ة ن  شر الحي  اة المديني  ة ب  شكل أكث  ر تكثيف  ًا بينم  ا كان  ت أض  عف بكثي  ر ف  ي مراك  ز ٬ أكب  ر
 . المناطق الزراعية مثل اربيل والسليمانية

 8 جدول رقم
 النسب المئوية لسكان المدن

 ) 78 ( 1957 و 1947 ي في مناطق شمال العراق حسب احصائ

 1947 1957 عام اللواء
 35 38 الموصل
 24 38 السليمانية

 21 23 آربيل
 33 39 كركوك

 28 35 في كردستان العراق ككل
 34 38 في العراق ككل

 إذا كان نمو سكان الموصل ال يثير االستغراب نظرًا ألنها مركز إداري لشمالي العراق حتى من ذ
 إن ما يسترعي االهتمام هو ذاك القدر العالي نسبيًا م ن س كان مدين ة كرك وك زمن السيطرة التركية ف

 ذا يف سر ببن اء المن شآت النفطي ة المتنوع ة فيه ا بينم ا تخل ف نم و ه بالعالقة مع مجموع سكان اللواء و
 . سكان آربيل و السليمانية إنما يدل أن الصناعة فيهما قد تطورت بصورة ضعيفة

 . إحصاء رسمي للسكان في العراق أول 1947 كان إحصاء عام
 إذ ش  مل األخي  ر 1957 ع  ام – وم  ن اله  ام مقارن  ة معطيات  ه م  ع أرق  ام اإلح  صاء الرس  مي الث  اني

 : زيادة عن األولى٬ فئات السكان التالية
 سكان الصحراء -
 . العراقيين في الخارج -
 . الذين تم تسجيهلم بوقت متأخر -

 م ن مجم وع % 38 إل ى 34 ة ما ب ين إح صائيين م ن ازداد عدد سكان المدن العراقية خالل الفتر
 . ) 8 راجع الجدول % ( 35 إلى 28 من – وفي كردستان العراق ازداد بنسبة أكبر . سكان البالد

 بي  ل والبط  يء آر % ) 14 ( ن  ة ال  سليمانية نبغ  ي اإلش  ارة إل  ى ذاك النم  و ال  سريع ف  ي س  كان مدي ت
 . األول من حيث عدد السكان المكان ٬ كما في السابق ٬ وكانت قد احتلت . %) 2 (

 قرن الع شرين حي ث كان نزوح سكان األرياف في العراق إلى المدن ملحوظًا حتى في ثالثينات ال
 وق د ع ززت . زعماء العشائر على الحق في أراضي العشائر وتحولوا إلى م الكين ل ألرض استحوذ

وف   ي . اء ف   ي البرلم   ان س   لطة زعم   اء الع   شائر جاعل   ة إي   اهم أع   ض ٬ وقت   ذاك ٬ الملكي   ة العراقي   ة
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 ثالثينات القرن العشرين أقر البرلمان العراقي الذي كان أكثريته من األغوات وال شيوخ – عشرينات
 . تلك القوانين الزراعية التي كانت نافعة للزعامة العشائرية حصرًا

 ثقي ل وهم رازحون تحت ال ضغط االقت صادي ال ) الريفيين ( أخذ سكان البالد المنتجين األساسيين
 وفي السنوات المشار . يبحثون عن المخرج للنجاة إذ سعوا إلى المدن آملين بتحسين وضعهم المادي

 . في اتجاه ثالث مدن هي بغداد والبصرة وكركوك ٬ أساسًا ٬ إليها جرت هجرة الريف
 1957 و 1947 وأخذت وتائر الهجرة تتصاعد إذ نزح إلى لواء كركوك وحده في الفت رة م ا ب ين

 . ) ٬ 96 ص 182 ( ألف شخص 35 –
 ل  م تتوق  ف حرك  ة ال  سكان ف  ي بل  دات وق  رى كردس  تان الع  راق إل  ى المدين  ة وت  ستمر العوام  ل

 وستظل مستمرة مادام ت ظ روف أكثري ة الري ف ل م . االقتصادية في إجبار أهل الريف على النزوح
 . تتحسن جذريًا

 التاس ع ع شر حت ى نهاي ة س تينات ازداد عدد سكان كردس تان ازدي ادًا ملحوظ ًا من ذ أواس ط الق رن
 – 1919 وف  ي أع  وام . ازدادوا س  بع م  رات ) 1957 – 1857 ( الق  رن الع  شرين فخ  الل مئ  ة ع  ام

 بلغ  ت الزي  ادة 1905  1890 بينم  ا ف  ي أع  وام ( . % 1,3 : بلغ  ت زي  ادة ال  سكان ال  سنوية هن  ا 1957
 . % ) 1,8 السنوية

 دة إال أن الزي ادة وص لت ب دءًا م ن ل وحظ انخف اض ض ئيل ف ي الزي ا 1935 – 1905 وف ي أع وام
 ص 182 ٬ ( وف ي س تينات الق رن الع شرين فاق ت عل ى ه ذه الن  سبة ٬ % 2,8 و 2,4 إل ى 1935 ع ام
97 ( . 

 كان تزايد سكان المدن العراقية في نهاية النصف األول من القرن العشرين وبداية النصف الثاني
 بن  سبة الموالي  د ٬ قب  ل ك  ل ش  يء ٬ ذا يف  سر وه . أعل ى مم  ا ه  و علي  ه ف  ي أوروب  ا أو أمريك  ا ال  شمالية

 وفي ات ( في األلف في كردستان الع راق ) 12 ( – شخصًا في األلف والوفيات ) 27 ( العالية التي تبلغ
 . ) 79 ( ) في األلف 97  األطفال

 بداي ة ثمانين ات الق رن الع شرين ف ي المن اطق – تنامى عدد السكان بسرعة خاص ة ف ي ال سبعينات
 . ) 80 ( الكردية
 ان جزء كبير من سكان أقاليم العراق الكردية في بداية ستينات الق رن الع شرين يع يش األري اف ك
 . فقط كان يقطن في المدن % 39 و

 . ) شخ  صًا 564477 ( م  ن س  كان ش  مال الع  راق يترك  ز ف  ي ل  واء الموص  ل % 45 وك  ان تقريب  ًا
 المدن هناك أق ل نظ رًا وكان عدد سكان . وكان نصف سكان شمال العراق يعيش في مدن هذا اللواء

 لتوفر الظروف المالئمة بالنسبة إلى الزراعة إذ بلغت نسبة سكان المدن في لوائي السليمانية وآربي ل
 – وبن   اء علي   ه يمك   ن اعتب   ار ل   وائي كرك   وك والموص   ل زراعي   ين . % 37,2 و 32,1 بالتت   الي

 ب  الطبع  ال " ال  صناعي " ولك  ن مفه  وم . أم  ا ل  واء آربي  ل وال  سليمانية فهم  ا زراعي  ان ٬ ص  ناعيين
 . يتطابق مع ذاك الذي يعنيه في البلدان المتطورة

 يتركز في األولوية األربعة الرئي سية ف ي ش مال الع راق %) 39 ( كان جزء هام من السكان الكرد
 . ) الموصل وكركوك والسليمانية وآربيل (

 ألرقام التي تخص العراق فقط تلك ا 1965 استقينا من بين مواد التعداد الرسمي المنشور في عام
 28 ٬ ( الشمالي وخاصة المناطق التي يقطنها الكرد وقارناها مع المعطيات التي تشمل الع راق بأس ره

 : ونتائج هذه المقارنة هي التالية ). 1965 1966
 أي 2,184689 إل  ى 1,678916 ازداد ع  دد س كان كردس  تان الع راق م  ن 1957 بع د تع  داد ع ام

 بل غ ع دد س كان . فق ط % 24 ما ازداد عدد سكان أجزاء العراق األخرى بن سبة تقريبًا بين % 30 بنسبة
 وف  ي ال  ستينات ك  ان . ) 209 ص 20 ٬ 1951 ٬ ( 1956 ع ام ن  سمة ف  ي 18.954704 إي ران الج  ارة
 . ) 82 ( %/ 2 / ب   األلف أو / 20 / أي الزي   ادة ال   سنوية لل   سكان / 25 / ب   األلف ويم   وت / 45 / يول   د س   نويًا

 . ) ٬ 98 ص 81 ( شخ صيًا وس طيًا ف ي الكيل ومتر مرب ع / 20,9 / اإليرانية وكثافة السكان في كردستان
 . / 9 / وتغير سكان مدن كردستان اإليرانية مبين في الجدول رقم

 ٬ تدل معطيات الجدول أن الزيادة العظمى منظورة في الفترة المشار إليه ا ف ي مدين ة مهاب اد وه ذا
 المدين ة بع د الح رب العالمي ة الثاني ة بينم ا ك ان بال شك٬ يعود إلى الوزن السياسي الذي اكت سبته ه ذه

. بسبب نزوح الفالحين الكرد المفلسين ) مثلما هي سنندج ( نمو كرمنشاه
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 ك  ان س  كان الري  ف ف  ي أراض  ي إي  ران الكردي  ة يف  وق أرب  ع م  رات عل  ى س  كان الم  دن إذ ظل  ت
 / 24 / ال أكثر منه ا مدينة 186 كان يوجد في إيران 1956 ففي عام . األطراف زراعية في معظمها

 وح   سب . عل   ى مرتفع   ات كرمن   شاه وأذربيج   ان الغربي   ة وكردس   تان الت   ي يقطنه   ا الك   رد %) 13 (
 , ) 34 ص 127 ٬ ( كان يعيش مليونا كردي في إيران ٬ الرسمية 1975 معطيات عام

 . يتفشى المستوى التعليمي المنخفض في عموم أرجاء كردستان
 ) 9 ( جدول رقم

 1956 و 1940 معطيات تعداد عام
 ) 81 ( عن نمو المدن في كردستان إيران

 السكان باآلالف
 % النمو 1940 1956 المدينة
 12.8 20.3 65 مهاباد

 88.6 125.4 40.5 كرمنشاه
 10.4 12.7 22 سكاز
 29.7 40.6 33 سنندج

 ـ 9.6 4.1 شاهيندج

 . ت االجتماعي  ة ال  سبعينا – ك  ان س  كان الري  ف اإليران  ي أمي  ًا بالكام  ل حت  ى تح  والت ال  ستينات
 . ولوحظ بجالء النقص في المدارس

  أذربيج  ان الغربي  ة ( ف  ي % 50 / وكان ت من  اطق كردس  تان الريفي ة مغط  اة بالم  دارس فق  ط بن سبة
 وأم  ا يخ  ص أك  راد س  ورية فه  م ال  شعب األكث  ر ع  ددًا ف  ي . ) 9 ص ٬ 99 الع  دد 24٬1976 %) ( 39

 كان نم و ال سكان ف ي ال بالد . ) 83 ( ) 1970 و 1960 ( وفي الفترة مابين اإلحصائين . البالد بعد العرب
 وازداد عدد سكان الم دن % ٬ 62,7 خالل هذه الفترة ٬ وازداد عدد سكان المدن % 38,1 عاليًا جدًا

 . % 23,7 وسكان الريف ٬ % ٬ 62,7 في هذه الفترة
 عبئ  ًا كبي  رًا عل  ى اقت  صاد % ) 3,3 ( ه  ذا وت  شكل زي  ادة س  كان س  ورية الطبيعي  ة العالي  ة ال  سنوية

 . لبالد ا
 فق  د 1970 وأم  ا ف  ي ع  ام % 36,9  1960 بل غ ال  وزن الن  وعي ل  سكان الم  دن ال  سورية ف  ي ع  ام

 . تقدمت حالة إضفاء الحياة المدينية على وتائر انتشار الصناعة في البالد
 ٬ ه  ذا وتط  رح الزي  ادة الطبيعي  ة الكبي  رة ون  سبة الجي  ل ال  شاب الكبي  رة والتم  دين العف  وي ال  سريع

 . وخاصة في مناطقها الكردية ٬ مشكلة  التوظيفات المالية في سورية وتطرح بكل حدة
 بالن  سبة لل  سكان ال  سوريين ف  ي الوق  ت % 13,2 وم  ن ال  ضروري زي  ادة ال  دخل ال  وطني بن  سبة

 . الحاضر
 م ن مجم وع ال سكان ف ي ع  ام 71,3 ) أل ف ن سمة 100 أكث ر م  ن ( بل غ ع دد الق اطنين ف ي الم دن

 لتوزي ع ا وه ذا ي دل عل ى فوض ى . يين ف ي مح افظتي دم شق وحل ب السكان المدن 2 / 3 وتركز 1970
 . السكاني

 يدل التركيب العمري لسكان سورية وس كان كردس تان ال سورية عل ى وج ه الخ صوص عل ى أن
 ي شهد ٬ فضًال ع ن ه ذا . عدد السكان القادرين على العمل والعائشين عالة على اآلخرين كبير للغاية

 . ) 85 ( متلك إمكانات هامة لتنمية الموارد البشرية هذا المؤشر على أن البالد ت
 ويلح  ظ . يف  وق ع  دد الزيج  ات ف  ي من  اطق س  ورية الكردي  ة عل  ى ع  دد ح  االت الط  الق بكثي  ر

 ن سبة الموالي د مرتفع ة ف ي كردس تان . المراقبون أكثر فأكثر اتجاه التقليل من ح االت ال زواج المبك ر
 وم ع ازدي اد ع دد . ف ي الفت رة األخي رة ال ت زال كبي رة السورية بينما الوفيات ورغم االنخفاض اله ام

 . بالطبع عدد السكان األكراد ٬ سكان سورية يزداد
 تظل مسألة األمية إحدى المشاكل االجتماعية واالقت صادية األساس ية وه ي ت شمل ن صف ال سكان

 إنه ا لكبي رة و . ) بالتت الي % 74,1 و 65,6 ( تقريبًا ومنتشرة خاصة في األرياف وفي أوساط النساء
 زد عل  ى ذل  ك أن ه  ذه % ). 0,8 ( ن  سبيًا بالن  سبة إل  ى البل  دان النامي  ة ن  سبة الح  ائزين عل  ى تعل  يٍم ع  اٍل

. %) 1,4 ( أوساط العاطلين عن العمل أو النسبة أعلى



 ـ 117 ـ

 : قضايا التطور الصناعي وآفاقه
 أرج  اء ت  دل المعطي  ات اإلح  صائية م  ا بع  د الح  رب بالن  سبة إل  ى بل  دان ال  شرق األدن  ى أن مختل  ف

 وت شير المعطي ات الرقمي ة للتط ور . كردستان لم يكن في وض ٍع مت ساٍو ف ي مج ال التنمي ة ال صناعية
 . إشارة بليغة إلى ذلك ) 86 ( الصناعي في بعض مرتفعات إيران وهضباتها

 أن ه ذه المن اطق الغني ة ب الثروات ) 1956 ( تفيد معطي ات إح صاء ال سكان الع ام األول ف ي إي ران
 طه ران وأص فهان ( أذربيجان اإليرانية كانت أقل تطورًا مقارن ة بالمحافظ ات الوس طى الطبيعية مثل

 ( وأم  ا ف  ي المرتفع  ات واألنج  اد الت  ي يقطنه  ا الك  رد ) وج  يالن ومازين  ديران وخوراس  ان وف  ارس
 . فكان م ستوى التط ور ال صناعي أدن ى حت ى مم ا ه و ف ي اذربيج ان اإليراني ة ) كردستان وكرمنشاه
 لح   اد ب   ين بع   ض المرتفع   ات واله  ضاب ب   سعي األوس   اط الحاكم   ة فرمل   ة التط   ور ويف  سر الف   رق ا

 . الصناعي في المناطق التي تقطنها أقليات قومية والحفاظ على الطابع الزراعي فيها
 ف ي كردس تان اإليراني ة يبل غ ) ورش ة ( مصنعًا 518 ـ تدل المعطيات التقريبية أن الرأسمال العام ل

 من مجموع التوظيفات ف ي إي ران % 3,8 أي ما يعادل ) مليون دوالر 23 ( رياًال 746846 مليونًا و
 . ) ٬ 183ص 173 (

 وإذا جمعنا عدد العمال الذين يشتغلون في الصناعة النفطية في كرمنشاه مع عدد عم ال الم صانع
 م ن س كان %/ 2 / شخص يعمل في المنشآت ال صناعية أو / 7500 / والورش المذكورة فنحصل على

 . ) 87 ( ية كردستان اإليران
 أعم ال اإلنت اج الي دوي وت تم كم ا ه ي الح ال ف ي أجزائه ا األخ رى تنتشر في كردس تان اإليراني ة

 الفخاري ات والخزفي ات والتج ارة وال سراجة ( تلبية المتطلبات المحلية العدي دة بف ضل العم ل المنزل ي
 ) 88 ( ة ال سجاد وإنها لمتطورة على وجه الخ صوص حياك . ) واألخشاب والحدادة والصياغة وغيرها

 والج  وارب ) بَ  ْن ( وألب  سة األعي  اد ال  صوفية والزن  انير الن  سائية ) كوش  م ( وص  نع مف  ارش م  ن اللب  اد
 . واألقمشة الصوفية ألجل الخيام إلخ ) غور ( الصوفية الرجالية والنسائية والجوارب النسائية

 ي  ش هرة كبي رة ف ي وللسجاد الك رد . أكثر سكان كردستان فقرًا وفاقة يشتغلون في حياكة السجاد
 ه ذا وت شتغل ف ي ص ناعة ال سجاد . الشرق بأسره وثمة طلب كبير عليه ف ي البل دان األوروبي ة أي ضًا

 . النساء بشكل أساسي ٬ والشواالت والخروج
 يبل  غ المجم  وع الع  ام للح  رفيين والحج  ارين وع  املي النق  ل وغي  رهم م  ن الع  املين ف  ي مختل  ف

 كليًا كي نطرح تصورنا ع ن وهذا الرقم كاٍف . السكان من ) 1,2 ( ألف شخص 42  40 : المؤسسات
 ومن حيث الجوهر تعتبر الصناعة النفطية الف رع ال صناعي . وضع الصناعة في كردستان اإليرانية

 ف ي أي دي 1951 وه ذه ال صناعة وقع ت من ذ ع ام . الوحيد في ه ذا المك ان أي االس تخراج والتكري ر
 . ) ٬ 183 ص 173 ( الشركة النفطية اإلنكليزية اإليرانية

 وبعد تأميمها صار الكونسريوم الدولي الذي حل محل ال شركة الم ذكورة  يب ذل ك ل جه ده إلعاق ة
 . نمو استخراج النفط الحكومي في كردستان اإليرانية
 ط ن اس تخرج قط اع الدول ة منه ا فق ط / ماليين 3 / زاد االستهالك السنوي للنفط داخل إيران على

 . ) 89 ( قية الباقية من النفط فقد تم شراؤها من الكونسريوم وأما الب 1960 في عام % 10
 وأما ما يتعلق بف روع ال صناعة األخ رى فه ي متط ورة ب شكل ض عيف للغاي ة وتنح صر فعلي ًا ف ي

 . معامل السكر و حلج القطن وتجفيف الفواكه وصنع القرميد وما إلى ذلك
 سيج ل صنع األلب سة وغيره ا م ن هناك في مدن كرمنشاه وسنندج ومهاباد وبيجار وسكاز معامل ن

 بشكل عام اآلليات المتخلف ة والبدائي ة ٬ وصناعة النسيج تسودها . وجزئيًا الحرير ٬ الصوف والقطن
) 90 ( . 

 ف ي بداي ة ال ستينات بينم ا بل غ % 3 بلغت حصة كردس تان اإليراني ة ف ي اإلنت اج ال صناعي إلي ران
 بالحسبان أن إيران ككل تنتم ي إل ى نا ا أخذ وإذ . من مجموع سكان البالد % 17 عدد سكانها وقتذاك

 البلدان المتخلفة اقتصاديًا فماذا يمكن قوله عن اقتصاد كردستان ؟
 ورغم النمو ال سريع ف ي . من الهام اإلشارة إلى االتجاه األكثر أهمية في تطوير الصناعة النفطية

 ية إما أنها ف ي مرحل ة الجم ود أو ٬ فإن صناعة الدولة النفطية في كردستان اإليران ) 91 ( استخراج النفط
. أن وتائر نموها كانت ضئيلة بحيث ال تستحق الذكر
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 في الوقت الحاضر تعتب ر ال شركة الوطني ة اإليراني ة المال ك الوحي د لث روات إي ران النفطي ة وه ي
 . تخضع للدولة

 بي ع من شآت في بداية السبعينات بدأت الحكومة اإليرانية تحت ضغط الواليات المتح دة األمريكي ة
 " و " ال شعب " قطاع الدولة ألرباب العمل في القطاع الخاص علمًا أن هذه الخطوة جرت بحجة أن

 . تبيعها " األمة
 الدول ة " في ظل نظام الشاه ج رى ص راع ال ه وادة في ه م ع قط اع الدول ة وانت شرت حج ة خبيث ة

 . " رجل أعمال سيء
 ت  ضمنت توص  ية بي  ع من  شآت الدول  ة ) 1960 آذار ع  ام ( للتنظ  يم المخط  ط 12 فف  ي التقري  ر رق  م

 . والسبب الرئيسي للبيع حسب ادعاء التقرير هو ع دم ريعيته ا وانخف اض إنتاجيته ا . بأسرع ما يمكن
 الماض ي أظه ر أن الرأس  مال الخ اص أكث ر فائ دة م ن ال دولتي ألج  ل " ع دا ه ذا ورد ف ي التقري ر أن

 . شي من هذا القبيل عمليًا في إيران الستينات بيد أنه لم يتحقق . ) ٬ 186ص 173 " ( تصنيع البالد
 تشكل العالقات اإلنتاجية اإلقطاعي ة وجزئي ًا حت ى األبوي ة التقليدي ة عقب ة هام ة أم ام تط ور س وق

 وال ي  زال االقت  صاد العيين  ي والعالق  ات التجاري  ة ال  ضعيفة التط  ور ٬ الداخلي  ة ٬ يراني  ة كردس  تان اال
 . تشكل عامًال كابحًا آخر

 وات األخيرة من حكم نظ ام ال شاه أقيم ت عالق ات تجاري ة م ع البل دان الرأس مالية الكب رى في السن
 التي استغلت هذه العالقات لفرض سياستها االقتصادية على إيران علمًا أن ه أن يط  ب إيران دور ال ذيل

 . الزراعي و مصّدر الخامات
 ي  ث تط  ور ه  ذه الوس  ائط ال م  ا م  ا يتعل  ق بالنق  ل والمواص  الت ف  إن كردس  تان اإليراني  ة م  ن ح و أ

 1973 قب ل ع ام . تتخلف عن المرتفعات والهضاب األخرى بل حتى عن أرج اء كردس تان األخ رى
 ) 1973  1968 ( لم يكن هناك في كردس تان اإليراني ة أي ة خط وط حديدي ة والخط ة الخم سية الرابع ة

 . ) لم يتحقق حتى هذا المشروع ( هي فقط التي نصت عل ربط كسرى شيروان بالطريق الرئيسي
 عمل انعدام الخطوط الحديدية على إعادة تسوية االتصاالت التجارية بين بعض مناطق كردستان

 سعت مختلف هذه المناطق إلى إقامة صالت تجارية مع المناطق المج اورة غي ر الكردي ة : اإليرانية
 . ومع العاصمة أكثر مما سعت إلى إقامة الصالت فيما بينها

 اح د ومن الناحية الفعلية يوج د فيه ا طري ق و . رانية غنية بالطرق البرية أيضًا ليست كردستان اإلي
 ولك ن ب شكل ع ام توس عت ش بكة النق ل . ) 92 ( س نندج المغط ى باإلس فلت – كرمنشاه – مدان فقط هو ه

 . ) 93 ( ثمانينات القرن العشرين  بالسيارات وازداد عددها في سبعينات
 ت ف ي مختل ف أرج اء المرتفع ات واله ضاب واألنج اد ومثلما هي حال الطرق فإن ع دد ال سيارا

 / 137 / وف ي خوزس تان س يارة لك ل . أل ف س اكن / 49 / فف ي الوس ط س يارة واح دة لك ل . ليس واح ًدًا
 س  اكنًا وف  ي كردس  تان / 416 / س  يارة لك  ل – س  اكنًا وكرم  ان / 317 / س  يارة لك  ل  س  اكن وأص  فهان

 ). ٬ 279ص 125 ( ساكنًا / 153 / سيارة لكل
 م ن الناحي ة ٬ عتب ر فه و ي . ف ًا ملموس ًا عم ا ه و أع اله ع ف ي كردس تان الع راق اختال يختلف الوض

 بفضل صناعة النفط المتطورة ٬ وقبل كل شيء ٬ وذلك . الشكلية الجزء األكثر تطورًا من كردستان
 . وكذلك الشروط الجغرافية المالئمة وكثافة السكان الكبيرة

 . % 50 ) بما فيه النفط ( صناعي العراقي العام تبلغ حصة كردستان العراق في المنتوج ال
 من شغيلة كردستان العراق كانت تعم ل % 70 اإلحصائية أن 1970 – 1968 تفيد معطيات عام

 ف ي اإلدارة % 6,5 ف ي التج ارة والخ دمات و % 11 في ص ناعة ال نفط والبن اء و % 10 في الزراعة و
 . في خدمة النقل % 2,5 والمصارف وما إلى ذلك و

 األجان ب وس يطرة . ض عيفة التط ور ٬ النفطي ة باستثناء ال صناعة في كردستان العراق الصناعة
 المتواصلة هي السبب الرئيسي إذ أقدم االحتك اريون اإلنكلي ز وغي رهم عل ى تط وير اس تخراج ال نفط

 . حصرًا وحاولوا كبح التنمية الصناعية في هذه األصقاع وتحويلها إلى ملحق للزراعة والخامات
 ف ي خطواته ا األول ى ) 1958  1921 ( لزراعة في سنوات حكم األسرة الهاشمية ال صنيعة كانت ا

 بداي ة الثمانين ات ب دأ تط ور تل ك الف روع – وفقط في نهاية ال سبعينات . في أراضي كردستان العراق
 وهك ذا ب دأ إدخ ال المع دات واألجه زة . مثل الصناعة الثقيلة كالتعدين وصناعة اآلالت وما إل ى ذل ك

. ) 94 ( صناعية الحديثة وبناء منشآت ضخمة ال
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 . ) 95 ( تكنيكية – ثمة إمكانات جيدة في كردستان العراق لتطوير الصناعة الكهر
 فف ي . نشأت بعد توقف العمليات العسكرية في كردستان ظروف مالئمة ألجل التنمية االقتصادية

 البل ديات والمن اطق الزراعي ة وزارة ) ملي ون دين ار 83 ( ميزانية تم إنفاق جزء كبير من 1974 عام
 كما بدأ العمل ببن اء ث الث بحي رات . ) 1974 / 1 / 248 ٬ 30 ( على تخديم المناطق التي يسكنها الكرد

 إض  افة إل  ى ه  ذا ت  م تنظ  يم م  زارع . أل  ف دين  ار / 615 / تخ  زين وثالث  ة م  شاريع ري بكلف  ة إجمالي  ة
 ). 1947 / 1 / 251 ٬ 6 ( انية اختباري  ة ومحط  ات زراعي  ة تجريبي  ة ف  ي ش  هرزور وف  ي منطق  ة ال  سليم

 ري  ا وألماني  ا الديمقراطي  ة بن  ى الع  راق س  بع م  داجن ك  ان ن  صفها م  ن وبم  ساعدة م  ن جمه  وريتي هنغا
 )... ك٬ السليمانية٬ نينوى و كرك ( نصيب المناطق الكردية

 بني  ت ف  ي آربي  ل وال  سليمانية وده  وك وم  دن كردي  ة أخ  رى ع  دة معام  ل أس  منت ومجم  ع لحياك  ة
 وق دم االتح  اد ال سوفيتي م ساعدات للع راق ف ي مج ال تط  ور . للتب غ وغيره ا األلب سة القومي ة ومعم ل

 . صناعة النفط االستخراجية
 عوام ل٬ وقب ل ك ل ش يء ال نقص ال مما يعيق تطور صناعة التعدين في كردستان العراق ع دد م ن

 في الكوادر االختصاصية من مهندسين وفنيين كما وتفتقد المنطقة للمعدات واألجهزة الضرورية مع
 ض عف ف ي وس  ائل النق ل والحرك  ة وم ا إل ى ذل  ك٬ وك ل ه  ذا يعي ق االس تفادة العقالني  ة م ن الم  صادر
 القومية وتطورها عل ى أس اس ال صناعة االس تخراجية ورغ م احتياط ات الغ از الطبيع ي الكبي رة ف إن

 . استخراجه في كردستان ضعيف
 ألكث  ر تط  ورًا اآلن ه  و واإلنت  اج ا . أم  ا م  ا يخ  ص ال  صناعات التحويلي  ة فه  ي ف  ي ط  ور الت  شكيل

 تعم ل من شآت عدي دة ف ي ال صناعة الغذائي ة الس يما ال سكر . واألص باغ ) 97 ( ) الق ار ( اإلسمنت والبيتوم
 تعم ل معام ل الحري ر واألحذي ة ف ي و واللحوم واأللبان والتبغ والنبيذ والمياه الغازية وطحن الحبوب
 الكيماوي الذي يوحد اس تخراج ال نفط آربيل وكركوك والسليمانية وفي كركوك يعمل المجمع النفطي

 إن انع  دام المعطي   ات اإلح   صائية . والغ  از وتكري   ر ال  نفط وإنت   اج الكبري  ت وحم   ض الكبري  ت ال   خ
 الموثوقة ال تتيح لنا في المجال إطالقًا كي نلقي الضوء على آف اق التط ور االقت صادي ف ي كردس تان

 رغ م أن % 3.5 ج الصناعي في تركيا فق ط التركية بل يمكن فقط تسجيل حقيقة أن حصتها من المنتو
 . من سكان البالد % 20 عدد سكانها يشكل

 م  ن مؤس  سات تركي  ا % 5.6 وف  ي الوق  ت الحاض  ر توج  د عل  ى أراض  ي كردس  تان التركي  ة فق  ط
 وق د س اهم بن اء ع دة من شآت لل صناعتين الخفيف ة والغذائي ة ف ي ال ستينات ـ ال سبعينات ف ي . الصناعية

 ـ حتى زيادة عدد الطبقة العامل  ألف شخص يعملون٬ أساسًا٬ في الصناعات النفطي ة / 102 / ة الكردية
 . واستخراج المعادن الخفيفة والغذائية وفي النقل

 ـ 9 أن ه يقط ن ف ي تركي ا ) نهاي ة س بعينات الق رن الع شرين ـ بداي ة الثمانين ات ( تفيد آخر المعطي ات
 67 ٬ ( ب ش  رق األناض  ول م  ن األقلي  ات القومي  ة ف  ي ش  رق وجن  و % 37 مالي  ين ك  ردي ي  شكلون 10
 ). 219 ص

 وبنم و مرتف ع ) شخصًا في الكيل ومتر مرب ع الواح د 46 ( تتسم كردستان التركية بالكثافة المنخفضة
 ء من الكرد بصورة دائمة إلى الوالي ات الغربي ة هذا الوضع٬ أوًال بنزوح جز في عدد السكان ويفسر

 ي ون ك ردي اس تقروا ف ي أنق رة مل 1.5 وعل ى األغل ب م ن ) تعاظمت الحركة خاص ة ف ي ال سبعينات (
 . وهم٬ كما هو معروف٬ يشتغلون في أكثر األعمال شقاء بأدنى نسبة من األجور . واستانبول وازمير

 3.2 وح  دها بل  غ تع  دادهم هن  اك 1976 ـ 1972 فف  ي أع  وام ( ون  زوح الك  رد إل  ى الوالي  ات الغربي  ة
 . سكان البالد الكادحين قد فاقم مشكلة البطالة التي صارت سوطًا مسلطًا على ) مليون شخص

 أن ع دد الع اطلين ع ن العم ل ع شية " ت ورك ـ اي ش " وتفيد معطي ات أكب ر اتح اد نق ابي ف ي تركي ا
 وال يزال هذا الع دد ) 1981 / 4 / 25 غونايدين ( مليون 3.5 بلغ 1980 االنقالب الدولتي في أيلول عام

 تركيا كان من المق در ل ه في ) الزائدين " وحسب تقديرات االختصاصيين فإن عدد البشر . في تصاعد
 229 ٬ ( م    ن س    كان ال    بالد % 23 مالي    ين ش    خص ف    ي نهاي    ة الق    رن الع    شرين أو 6 ـ 5 أن يبل    غ

 وال تحل زيادة هجرة القوة العاملة هذه الم شكلة إذ بل غ ع دد أطف ال العم ال األت راك ). 1981 / 12 / 26
 عام ل م ن تركي ا أل ف / 400 / وإن أكث ر م ن . ملي ون 0.5 وح ده 1979 العاملين في الخارج في ع ام
). ٬ 12 ص 1979 / 7 / 252٬2 ( ألف منهم أكراد / 200 / يعمل في ألملنيا االتحادية
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 يح د ب صورة جوهري ة م ن حق وق مشروع قانون في بداية الثمانينات أعدت وزارة العمل التركية
 أن م  شروع الق انون الم ذكور يزي  د ) 1918 / 4 / 25 " ( غوناي دين " وت  ذكر جري دة . ال شغيلة االجتماعي ة

 وع ال صناعة الت ي يمك  ن لإلض رابات فيه ا أن تتأج ل أو تنحن  ي جانب ًا بق رار م ن المح  افظين ع دد ف ر
 الذين يتمتعون بصالحيات لها صلة بالعمل كما ينص م شروع الق انون عل ى ع زل الزعم اء النق ابيين

 . عن أحزاب البلد السياسية
 عل ى ت سريح العم ال ) خرق ًا لم شروع الق انون الق ائم ( يعمل مالكو المؤسسات والمنشآت الخاص ة

 المستخدمين غير المالئمين لهم وال يسعون إلى تحسين ظروف العمل كما يرفضون بحج ج مختلف ة٬
 الم ذكورة أن الحرك ة النقابي ة " غونايدين " وتؤكد صحيفة . توقيع عقود العمل واالتفاقيات مع النقابات

 . في تركيا ستزول نهائيًا بإقرار مثل هذا المشروع
 ح  دود ف  ي كب ار ال بالن سبة إل  ى 1983 ل دنيا ف  ي تركي ا ب  دءًا م ن ك  انون الث اني ع  ام تح دد األج  ور ا

 لي رة وه ي آالف / 4 / د ازدادت وبالمقارن ة م ع ال سابقة فه ي ق ة ألف لي ر 11.1 ألف ولألوالد 162.2
 ت  دل آخ  ر معطي  ات وزارة . زي  ادة زهي  دة للغاي  ة فيم  ا إذا أخ  ذنا بالح  سبان ارتف  اع األس  عار ف  ي ال  بالد

 وبدءًا من ع ام % 1.8 وحده قد ارتفعت 1982 ة أن أسعار المفرق في شهر تشرين الثاني عام التجار
 ص ارت الطاق ة الكهربائي ة 1980 ولغاي ة األول م ن ش باط . ) 1983 / 4 / 232 ٬ 8 % ( 19.1 ـ 1983
 كم   ا % 120 ـ 100 واألقم   شة ال   صوفية % 300 وقيم   ة بطاق   ات الخط   وط الحديدي   ة % 163 أغل   ى

 وبه ذه ال صورة ). 1981 / 4 / 25 غونايدين ( لهاتف وخدمات البريد والبرق ارتفعت عدة مرات أجور ا
 يتردى وضع كادحي تركيا سنة بعد سنة وتظل كردستان التركية٬ كالسابق٬ اإلقل يم األكث ر تخلف ًا ف ي
. البالد أما الجماهير الكردية الشعبية فتظل ذاك الجزء من السكان األقل حظوة بالضمانات والعيش
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 هوامش وحواشي
 الجزء األول

 يؤكد الباحث و السياسي عبد الرحمن قاسملو أن األكراد الرحل كانوا ف ي أواس ط الق رن . 1
 . ال أنه ال يثبت معلومته هذه بأية حجج إ ) ٬ 61ص 173 ( الثالث عشر يشكلون ثلث سكان كردستان

 ق ه وه ي قوي ة عل ى التحم ل وتعط ي ص وفًا دقيق ًا ولحم ًا مذا . ليت ين األغنام المحلية تملك أ . 2
 كما أنها ال تتحمل العيش في مناخ كردستان الشمالية القاسي حيث تمر ثماني ة أش هر م ن الب رد . لذيذ

 . والثلج
 البي ضاء – وأم ا ال سوداء ٬ وال سوداء – يربون في كردس تان ع دة أن واع م ن الغ نم البي ضاء

 ل صوف هائ ل خاص ة ف ي بل دان والطل ب عل ى ا . تها في أرجاء البالد تقريبًا د مشاه فيمكن
 – م  اريز – ف  صوف الم  اعز األنغ  وري ال  ذي يربون  ه ف  ي كردس  تان مع  روف باس  م . أوروب  ا الغربي  ة

 . وتقوم بتصديره شركات تجارية محلية
 . السنجابي والك ردي والم وكري وغيره ا ٬ تشتهر في كردستان عدة أجناس من الخيول . 3

 . العراقية – اإليرانية واإليرانية – التركية وموطنها األساسي هي المناطق المحاذية للحدود
 الب رد يع د الك رد األطعم ة التقليدي ة منه ا الح الوة واألرغف ة الحل وة – في ي وم الخ روف . 4

 وال   صبايا يخلع  ن ع   ن . والقاورم  ا وي   دعون ال  ضيوف وم   ن ث  م يوزع   ون األطعم  ة عل   ى الفق  راء
 ن لمف ضلة بينم ا يقت رب ال شباب ويخلع رؤوسهن المناديل الحريرية ويلقون به ا عل ى رقب ة الخرف ان ا

 . ) ٬ 42ص 147 ( المناديل عالمة على الرغبة بالزواج من إحداهن
 . الكودال – الكومار : ن أخريا تان ويطلق على مثل هذه اإلتحادات تسمي . 5
 ف ي رب وع ) 1913  1912 ( دروڤيل الذي قضى ع ام . ة أيضًا ج ب تحدث عن وجود الهو . 6

 أس  رة يملك  ون س  وية 25  20 ة أس  رة واح  دة وأحيان ًا الهوب ي  صدف أن ت ضم . ) 76 انظ  ر ( ان كردس ت
 . ) 233 ص ٬ 143 ٬ 114 ٬ص 62 ( مابين األلف إلى األلفي رأس غنم

 الكردية جليل جليل يرى أن اقتصاد الكرد في ذل ك الشؤون اإلختصاصي السوفييتي في . 7
 المواش ي محول ة تربي ة ٬ وب صورة نهائي ة ٬ الوقت فقد تدريجيًا طابعه الم زدوج إذ ط ردت الزراع ة

 . ويب دو لن ا ه ذا ال رأي خالفي ًا . ) ٬ 73 ص 74 ( . الكرد إلى مزارعين مستقرين أو فالح ين ب ال أرض
 ففي الن صف األول م ن الق رن التاس ع ع شر ل م يك ن ع دد الك رد الم ستقرين كبي رًا بينم ا كان ت تربي ة

 : ده معطيات الباحثين األجانب وهذا ما تؤك . الماشية ال تزال تشغل مكانًا رائدًا في االقتصاد الكردي
 . خوتيروت . ليتش وف بارت وڤ . هاي ويه . و

 أهمي ة ت صديرية ٬ كان للصوف الكردي المعروف ف ي ال سوق الخارجي ة باس م الك ردي . 8
 . ) ٬ 494ص 41 ( بداية القرن العشرين – حتى في نهاية القرن التاسع عشر

 ينم ا ص وف الغ نم ألج ل يستخدم صوف الماعز لصناعة مواد خاص ة بالخي ام والحب ال ب . 9
 ). ٬ 350 ص 187 ( السجاد
 نه يمكن في روستا مراقبة نمط حياة الك رد الم ستقرين ول أحد أفراد البعثة اإلنكليزية إ يق . 10

 . وهي منطقة نموذجية بالنسبة إلى سائر أكراد هذه المنطقة من كردستان العراق
 / 5 / بيطري واح د لك ل نمارك بمعدل طبيب ا في ذلك الوقت كانت النسبة في بلجيكا و الد . 11

 ). ٬ 195 ص 116 راجع ( أالف رأس / 3 / أالف رأس وأما في سويسرا لكل
 . الشتوية مستحيل  بسبب الجريان المتأخر للمياه فإن فالحة الحقول الخريفية . 12
 وك ان . كان القمح اآلربيلي يتم تصديره إلى أوروبا تمامًا حت ى الح رب العالمي ة األول ى . 13

 ). ٬ 98ص 177 ( وكانوا يزرعون فقط الشعير األسود . الشعير انتاجه يعادل ضعف انتاج
 في بعض األحيان إذا كان الطقس مالئمًا يزرعون القمح كمحصول ث اٍن ويجمعون ه ف ي . 14
 ). 362 ص 172 ٬ ( آب

 . ڤارد – الحراثة األولى تسمى شوخم والثانية متقاطعة . كانوا يحرثون األرض مرتين . 15
 المط  ر ال  ذي يرط  ب األرض حت  ى الطبق  ات ه  ذا ه  و االس  م ال  ذي يطلقون  ه عل  ى  پ  ارا . 16
 . العميقة
 . تاراكال : يسمون مثل هذه الفالحة في كردستان . 17

). ٬ 99ص 177 ( أقل من فالحة وزرع ڤارد % 20 عادة ما ينال المحصول في هذه الحقول
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 وتعتب ر ك ل م ن ال سليمانية وكرك وك . لمعروفة في كردس تان ع دة أن واع م ن التب غ ا إنه . 18
 تين لن  وعين م  ن التب  غ هم  ا ك  ورد وش  اور وهم  ا أغل  ى م  ثًال م  ن البغ  دادي أو الم  وردتين األساس  ي

 . البصري
 " الريج  ي " ك  ان ش  راء وت  صدير التب  غ حك  رًا ع  ل امتي  از ف  ي زم  ن الت  سلط الترك  ي . 19
 . ) ٬ 104 ص 177 ( الفرنسية
 ف الفالحون إم ا س وية ي ستفيدون م ن . تجري عملي ة إرواء حق ول التب غ بطرائ ق مختلف ة . 20

 ؟ ) ٬ 22ص 153 ( جاهز أو أن أحدًا ما يأخذ على عاتقه هذه المهمة نظام الري ال
 فف  ي . ثم  ة احتك  ار حك  ومي لبي  ع التب  غ وال  دخان ل  ه أس  عار ثابت  ة ح  سب جودت  ه ونوع  ه . 21

 ًا واح د ًا فلس يساوي دينار 100 ( فلس / 500 / أفضل األصناف تباع بمبلغ ٬ مثًال ٬ كردستان العراق
 . ) ٬ 363ص 172 ( فلس 200  150 واألرخص ثمنًا مابين ) ليف دون تغ ( لقاء الكيلوغرام الواحد )

 . كانت قد تشكلت بمبادرة من كمال أتاتورك . 22
 أنه ك ان م ن الممك ن زرع الب ذار المقدم ة إل ى ) 1956 / 10 / 16 " ( زفير " أوردت جريدة . 23

 م  ن مجم  وع % 8 بم  ا يزي  د قل  يًال ع  ن الملي  ون هكت  ار أي ح  والي 1955 م  الكي األراض  ي ف  ي ع  ام
 . لمخصصة لزراعة الحبوب المساحات ا

 تقريب ًا س دس الم ساحة ي  ستفاد ٬ تغط ي زراع ة القم ح ج زءًا كبي رًا م ن ش مال كردس تان . 24
 إذ : ف  ي ك  ل مك  ان تعط  ى لل  رز ٬ ولك  ن األف  ضلية . منه  ا لزراع  ة الخ  ضار الت  ي تحت  اج إل  ى ال  ري

 . يزرعونه فقط حيث يمكن الزرع
 واألش  خاص . ) سبعة أش  هر حت  ى ال ( موس  م نم  و  ال  رز طوي  ل للغاي  ة ف  ي كردس  تان . 25

 محصول 1 / 3 وفيما عدا الدفع يذهب . القاطنون غير بعيد عن حقول الرز يتم استئجارهم للعمل فيها
 وه ذه الم ادة ت ستخدم ألج ل الطع ام ال شهي اللذي ذ . الرز لمالك األرض إذ  يعتبر الرز زراع ة غالي ة

 ). ٬ 23 ص 153 (
 . زراعية أيضًا تشتهر مناطق مهاباد واورميه بمنتجاتها ال . 26
 حت ى الفت رة األخي رة ٬ وك انوا يح صلون علي ه ٬ القطن المحلي من النوعي ة  المنخف ضة . 27

 فقط في السنوات األخيرة و في أراض ي المالك ين بال ذات ب دأت زراع ة . ألجل االستخدام الشخصي
 ). ٬ 188ص 60 ( نبتة القطن تأخذ طبيعة التصدير

 غاي ة فالوكي ل يجل ب ختم ًا خ شبيًا بة بسيطة لل يذكر عبد الرحمن قاسملو أن طريقة المراق . 28
 و إذا تب ين أن . وب ه يختم ون كدس ات الحب وب  والب ذار ) سم طوًال 30 سم عرضًا و 20 شكلة  بيرًا ك

 الخ تم ق  د ت م تحريف  ه ف إنهم يتهم  ون الم ستأجر ب  اختالس الب ذار ويطلب  ون تع ويض البي  ع بالق در ال  ذي
 . ) ٬ 154ص 173 .( يحدده الوكيل

 ألف مزرعة وخاصة في منطقتي الالذقي ة 50 شتغل في زراعة التبغ تقريبًا في الشمال ي . 29
 ). ٬ 151 ص 58 ( وإدلب
 . هو نوع الخضار المفضل لدى الكرد " أصابع السيدات " الباميا أو . 30
 تحت  ل محافظ  ة ال  سليمانية الموق  ع األول ف  ي كردس  تان الع  راق م  ن حي  ث انت  اج الفواك  ه . 31

 حصة كردستان العراق سدس الفواكه التي يتم جمعه ا ف ي الع راق وتبلغ . وتحتل آربيل الموقع الثاني
 ). ٬ 45ص 224 ( . بأسره
 فيما عدا البلوط يمكن مصادفة شجر الزان الكبير وعين الجمل وشجر الرمان والزيتون . 32

 . والتربنتين وأنواع أخرى
 نوع  ًا م  ن مختل  ف المنتج  ات المح  صول عليه  ا م  ن ص  ناعة األخ  شاب / 35 / م  ن ب  ين . 33

 . يذهب الحتياجات الصناعة عشرون نوعًا
 . يستخدم الزبل فقط في أثناء الزراعات التكنيكية في المناطق القريبة من المدينة . 34
 فمثًال ال يوجد في كل أرج اء كردس تان . التكنيك الحديث تقريبًا ال يستخدم في كردستان . 35

 . اإليرانية أكثر من عدة عشرات من الجرارات المتركزة أساسًا في منطقة كرمنشاه
 وال . من ع الماش ية والم اء ع ن الرحال ة م ع ذل ك ٬ ذاك الذي يتمتع بهذا الح ق ال يمكن ه . 36

. يجوز استخدام الماء فقط ألجل الري ودون إذن خاص
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 ض عف " يرى بعض االقتصاديين اإليرانيين البرجوازيين أن س بب تخل ف الزراع ة ه و . 37
 ٬ ترحي  ل الفالح ين م ن أص ل غي  ر م ثًال ٬ وم ن أج  ل تعل يمهم يقترح ون ٬ الفالح ين الك رد " م ؤهالت

 . ) 176 ص 173 ٬ راجع ( كردي إلى قرى واقعة بالقرب من اورميه
 فف  ي الق  رن ال  سادس ع  شر . كان ت دي  ار بك  ر من  ذ أزمن  ة بعي  دة مرك  زًا ثقافي  ًا لكردس  تان . 38

 والمؤرخ  ان قاض  ي ح  سين ) مؤس  س طريق  ة ديني  ة ( ع  اش هن  ا وأب  دع ال  شاعر إب  راهيم غول  شيني
 ال  شعراء الب  ين وه  امي وال  ي وأحم  د مرش  دي – وف  ي الق  رن الث  امن ع  شر ٬ ي وم  صلح ال  دين الر

 وأم ا ف ي الق رن التاس ع ع شر فق د ٬ والرياضي اسماعيلي والعالم الديني كوتشوك أحمد زاده أبو بكر
 . " ميللت " اشتهرت ديار بكر بنشاط الشاعر سعيد باشا والمؤرخ علي أميري أفندي ومؤسس مكتبة

 جامعة التركية الفكريين ضياء غيوكالب ينتم ي إل ى إح دى الع ائالت الكردي ة م ن وكان أحد ملهمي ال
 كانت هناك في المدينة بعثة كاثوليكي ة وك ذلك مق ر نائ ب . ) 346  35 ص ٬ 2 ٬ المجلد 166 ( ديار بكر

 ول م . وأعطوه ا هيئ ة المست شفى ٬ بعث تهم ٬ أيضًا ٬ أنشأ األلمان 1902 وفي عام . القنصل الفرنسي
 سها الطبي ب ن ابي عل ى الع الج والتطبي ب ب ل درس ذاك ال صقع وك ان ي ؤمن المعلوم  ات يقت صر رئي

 . الضرورية عنه كي يرسلها إلى حكومته األلمانية
 توميلوف أن كثيرًا من سكان المدينة كان يتكلم اللغة العربي ة ويل بس بالطريق ة . ذكر پ . 39
 ). 266 ص ٬ 1 ٬ الجزء 134 ( العربية
 م ن منت  وج تركي ا ال صناعي رغ م أن س كانها ي  شكلون % 5  3 تعط ي كردس تان التركي ة . 40
 . من سكان البالد % 19

 . 1879 صارت الموصل مركز الوالية اإلداري في عام . 41
 . ألف نسمة / 60 / تضاعف عدد سكان الموصل في بداية القرن العشرين وبلغ . 42
 الخالدي ة ) ق صر ال سلوقيين " ( سلوكيد – قلعة " ثمة افتراض بأن تسمية المدينة أتت من . 43

 . ) 210 راجع ( السريانية القديمة
 بين تركيا و فارس إال 1555 انضمت كركوك إلى اإلمبراطورية العثمانية بمعاهدة عام . 44

 ف ي ع ام ( ون ادر ش اه ) 1723 في ع ام ( أنها تعرضت لالحتالل الفارسي في زمن شاه عباس األول
 . ) ٬ 393ص 193 راجع ( – ) 1743
 ومع ذلك حتى بعد . ألفًا / 70 / قبل الحرب٬ ٬ م سايكس أن عدد سكان كركوك بلغ . كتب . 45

 ل م " ع راق بترولي وم كومب اني " انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما صارت كركوك مركزًا لن شاط
 . ألفًا / 69 / يزد سكانها عن

 يطل  ق بع  ض الب  احثين اإلنكلي  ز ت  سمية الت  رك عل  ى كب  ار الم  وظفين الم  دنيين وال  ضباط . 46
 . ) ٬ 265ص 165 ( واألرستقراطيين

 وهن ا ك ان يق ع مق ر . الن ساطرة – في العهد الساساني كان ت كرك وك مرك زًا لآلش وريين . 47
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 177 ٬ ( وك  ان ق  سم كبي  ر م  ن اليه  ود يم  ارس مهنت  ي ال  صباغة والحياك  ة . ا وبات  اس وف  ي قريت  ي بيت
 . ) 87 ص

 وبشكل عام احتلت دباغة الجلود في كردستان . كان هذا الشغل محظورًا على المسلمين . 50
 كان جزء هام من خامات الجل ود الم صدرة م ن ال بالد . العراقية مكانًا هامًا من بين الحرف األخرى

 يذهب إل ى ) صل اإلنكليز نا حسب معطيات الق ( بداية القرن العشرين – رن التاسع عشر في نهاية الق
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 ول  م تع  د هن  اك أي  ة أعم  ال بن  اء حت  ى . أرالن ج  رت ت  صليحات ألنابي  ب الم  اء وبني  ت ع  دة حمام  ات
. وصول عمانويل خان إلى السلطة
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 . اآلغا بابن المواطن المدني فهذا أمر غير اعتيادي حسب االعتقاد السائد
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 ب ارت أن ه ال توج د ل دى الك رد قاع دة للتوري ث عل ى أس اس األقدمي ة . االحتمال والحقيقة تصريح ف
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186 ( . 
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 وال وزير ٬ المراق ب والقاض ي – وداوود ٬ نيامين ي ؤدي دور النائ ب أو الوكي ل المالك ب . 109
 وأم  ا م  صطفى داودان ٬ ورازب  ار يت  ابع س  ير ال  شعائر اإللهي  ة ٬ موس  ى ي  سجل الخي  ر وال  شر  پي  ر
 . فهو مالك الموت ) نصير (

 فالطائف ة ال ج امع . ينبغي عدم النظر إلى هذه العادة بصفتها من رواس ب ال سر المق دس . 110
 . ) ٬ 84 ص 149 راجع ( جمعها مع المسيحية ي

 ٬ المجل د 166 ( أنصار عطاش بيجي وحدهم من بين جميع ف روع الطائف ة ال ي صومون . 111
 . ) ٬ 261 ص 1

 ودافع ع ن اإلم ام العاش رالذي ك ان حي ًا 860  859 عبر مؤ سس الطائفة ابن نصير في . 112
. المهدي – م في تلك السنين وبعد فترة من الزمن أعلن أن المتوفى ابن هذا اإلما
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 يرى أتباع هذه الطائف ة أن عل ي يق ف عل ى ق دم . نسبة إلى علي ) النصيريون ( العلويون . 113
 . وفي تركيا يطلقون على جميع أتباع طائفة أهل الحق تسمية العلويين . المساواة مع محمد

 ). ٬ 6 ص 148 راجع ( الفوارق غير كبيرة وغير هامة . 114
 ) الوسطى والشمالية ( دا اللهجتين المذكورتين يرى بعض الباحثين السوفييت أنه فيما ع . 115

 . ) ٬ 4 ص 143 : انظر ( توجد اللهجة الجنوبية
 . جاب ا أن  ق صيدة ح ارث بتلي سي ه ي مج رد ترجم ة كردي ة  لق صيدة نظ امي . د . يظن آ . 116

 فه  ي ت  رى ق  صيدة ح  ارث بتلي  سي تت  ضمن ع  ددًا م  ن . رودينك  و ف  ي ه  ذا ال  رأي . ب . وال توافق  ه م
 . ) ٬ 6 ص 15 ( مون المميز وهي غير موجودة عند نظامي الفقرات ذات المض

 " الكتاب األسود " العرب يسمونه . 117
 النص الكام ل له ذه الكت ب 1910 جوزيف في بوسطن في عام . نشر العالم األمريكي ي . 118

 ويع  زون ت  أليف ه  ذين . ) ٬ 23 ص 110 ) ( 1911 ( بيتن  ر ف  ي فيين  ا . م  ع الترجم  ة وقبل  ه النم  ساوي م
 . ) ٬ 99ص 124 ( المقدسي الشيخ عدي الكتابين إلى اليزيدي

 : انظ ر ( عب داهللا بي ك م صباح ال ديوان – نيكيتين غير مرة ف ي إي ران م ع أدب ي . التقى ف . 119
 نشأ في أسرة إقطاعي ة ثري ة وك ان . وهو شخصية بهية ساطعة في األدب الكردي . ) ٬ 390ص 114

 . كثير الترحال  إذ زار روسيا وبولونيا
 ش  ا ال  زعيم المع  روف للع  شيرة الكردي  ة الكونفدرالي  ة ك  ان ط  اهر بي  ك ه  و اب  ن عثم  ان با . 120
 . الجاف
 فه و غ ادر م سقط . ل ج دارة ح سني لق ب الطب اع الك ردي األول بك يطلقون على حسين . 121

 لإلطالع عل ى قائم ة . رأسه مهاباد في شبابه وعمل منضدًا في سورية بعدها استقر كليًا في راوندوز
 ). ٬ 186 ص 59 راجع ( أعماله

 وك  ان أول ناش  ر ه  و ) ٬ 290 ص 114 ( للغتين الكردي  ة والتركي  ة ص  درت الجري  دة ب  ا . 122
 ٬ص 13 ( م دحت ب ك وم ن ث م عب د ال رحمن ش قيق م دحت – ممثل العائلة الكردية المعروفة بدرخان

64 ( . 
 م ا ع دا الم دن فه ي في . عدي دة العتب ارات سياس ية بدلت الجريدة مقر إص داراتها م رات . 123

 ف  ي اس  تانبول حي  ث ك  ان الناش  ر س  وريه ب  درخان الم  ذكورة ص  درت ف  ي فولك  ستون ولن  دن وبع  دها
 ). ٬ 371ص 136 (

 بعد انتصار تركيا الفتاة في تركيا تأسست النوادي الكردية في تبليس وموش وأرض روم . 124
 ٬ ص 92 ( وقد أغلقت هذه الن وادي بع د خل ع عب د الحمي د الث اني . ) ٬ 70ص 209 ( وبغداد وديار بكر

 كان ت انتفاض ات األك راد بقي ادة ال شيوخ ذوي 1909  1908 وفي سنوات حكم تركي ا الفت اة . ) 147
 . األمزج  ة القومي  ة موجه  ة ض  د تل  ك اإلج  راءات التقدمي  ة الت  ي قام  ت به  ا الحكوم  ة التركي  ة وقت  ذاك

 – صارت تركيا الفتاة تتعاون تعاونًا نشيطًا مع الجماع ات اإلقطاعي ة 1909 ولكن بعد انقالب نيسان
 منذ ذاك الوق ت٬ تحم ل طابع ًا تق دميًا ٬ ت اإلنتفاضات الكردية اإلكليريكية والقومية المتعصبة وصار

 ). 108  ٬ 107 ص 104 (
 ص  درت . ) ال  وطن " ( ني  شتمان : " تج ب اإلش  ارة قب  ل ك  ل ش  يء إل ى المجل  ة ال  شهرية . 125

 انبع اث " وكان ت تنط ق باس م الح زب الك ردي ) ب الحرف العرب ي ( المجلة في مهاباد باللغة الكردية
 ه واري ني شتمان " بدأت تصدر في مهاباد مجل ة 1946 آذار 21 وفي . ) كرد أو نهضة ال " ( الكرد
 . ) تربية األطفال " ( غروغالي منال " ومن ثم مجلة ) صوت الوطن " (

 ف  ي ال  سليمانية باللغ   ات ) ص  وت ك  ر دس   تان " ( ب  انكي كردس   تان " ص  درت جري  دة . 126
 ( ف ي بغ داد ) ذك رى كردس تان " ( دي اري كردس تان " الكردية والفارسية والتركية وص درت مجل ة

 و كان رجل الدول ة العراق ي ص الح زك ي رئي سًا . اللغات الكردية والعربية والتركية ب ) 1926  1925
 . ) ٬ 161 ص 59 ( للتحرير
 م ن قب ل الكات ب واللغ وي الب ارز ج الدت ب درخان وه ي 1932 تأسست المجلة في ع ام . 127

 1935 وفي ع ام . عد بالحرف الالتيني فحسب صدرت في البداية بالحرفين العربي والالتيني وفيما ب
 ). 164 ص 181 ٬ ( أغلقت سلطات االنتداب الفرنسي في سورية هذه المجلة

" غالفيج " أعداد من 105 لم يصدر سوى . 128
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 الجزء الثاني
 فئة اجتماعية معينة م ن الع شيرة ٬ تعني بالمعنى الواسع " كوران " ثمة  رأي يفيد أن تسمية . 1

 ڤ  اغنر أن الك  وران ه  م الفالح  ين . أى الع  الم األلم  اني م  ن الق  رن التاس  ع ع  شر م وهك  ذا ر . الكردي  ة
 313 ٬ ( وأضاف بأنه ال يمكنهم أن يكونوا محاربين ألنهم يتميزون عنهم بمظهرهم الخارجي ولغ تهم

 ) 235 ص
 أن المصطلحات الثالث ة ) كوردولوجي ( يذكر اإلختصاصي اإلنكليزي في الشؤون الكردية . 2

 . ) ٬ 164ص 99 ( لتوصيف الفالحين الذين ال يملكون أرضًا قد استخدموها
 التي كانت معروفة من قبل البدو " الصداقة " ٬ ضريبة األخوة – مايسمى بضريبة الحصانة . 3
 . أيضًا
 يتم إعفاء الكرد الذين يساقون إلى الخدمة العسكرية من الع شر ولك ن ف ي ح االت غي ر قليل ة . 4

 . ردات يواصل اآلغا جمعها ما يؤدي إلى التم
 . غنمة 1000  واوتارا ٬ َرْحل حمار واحد – خارڤار . 5
 يجب ي ) س كاز ( مثًال في كرمان بينما في أخرى ٬ ال يتم قبض هذا الدفع في بعض المناطق . 6

 المالك هذه األجرة ما يجلب الخسارة لتربي ة الماش ية نظ رًا ألن الف الح يح اول التقي د بع دد غي ر كبي ر
 . من الماشية

 وعلى هذه التربة كانت الخالفات األبدية ب ين . % 30  20 حسب القانون بدفع ٬ كان ملزمًا . 7
 . خزينة الدولة وزعماء العشائر

 وذك  ر . عواق  ب وخيم ة إذ ص  ار الكثي ر م  ن الرح ل ض  حية له ا ) تخت  ه غ افو ( ك ان ل سياسة . 8
 قل ين المؤرخ اإليراني ماكي حسين أن ه ذه ال سياسة كان ت عل ى األرج ح وس يلة لمعاقب ة الرح ل المتن

 . ) ٬ 10ص 83 (
 – م رة ف ي الن صف الث اني م ن الق رن التاس ع ع شر 20 ازداد عدد القرى الكردية في إي ران . 9

 أي على امتداد مئة سنة وذلك نتيجة النتقال الرحل المتنقلين إل ى . النصف األول من القرن العشرين
 . حياة التحضر واالستقرار

 ف ي الزراع ة وك ان الفالح ون ال ذين ال من السكان في كردستان اإليرانية يشتغل % 80 كان . 10
 . من سكان الريف % 90 يملكون أرضًا يشكلون

 خ وة ق  رروا التوزي ع فيم  ا بي نهم ك  ان المال ك يقت  رح عل يهم م  ساحات ف ي ح  ال م ا إذا ك  ان اإل . 11
 . أخرى
 لي تش  ف ي ن اوبوردان . يتبين في مختلف المصادر التي جمعها السوسيولوجي اإلنكليزي يه . 12

 أن ه ك ان م  ن الطبيع ي أن يح صل اآلغ ا عل  ى ن صف المح صول فيم ا إذا اس  تخدم وڤ االش وديرغ اال
 المح  صول ف  ي ح  ال 2 / 3 الم  ستأجر ماش  يته وأدوات  ه وب  ذاره الخاص  ة ب  ه إال أن  ه ك  ان يح  صل حت  ى

 ه  اي . و – غي  ر أن باحث  ًا إنكليزي  ًا آخ  ر . المال  ك ا اس  تخدام الم  ستأجر الب  ذار واألدوات الت  ي يق  دمه
 . بحيث تبدو في الحقيقة مخفضة جدًا ) 68 ص / 177 ٬ ( المحصول من % 10 يسمي فقط
 أرض الدولة التي يمكن استخدامها مباشرة أو ب صورة غي ر مالئم ة ح سبما يرت أي – و الطاب . 13

 . من يحصل على الحق فيها
 قاوم الشيخ محمد آغا من ڤاالس هذا األمر إذ خشي من أن هذا سيقوض سلطته الكاملة على . 14

 ). ٬ 16 ص 190 ( سائر أراضي باليك
 ي شرح باش  ا ) ف  اري ( ف ي مقارن ة ل  صيغة حكم ه م ع حك  م اإلقط اعي المغت  صب ف ي س ينكه . 15

 أنت لست سيدًا ألية عشيرة والناس عندك لي سوا أف رادًا ف ي :" السليمانية تضامن رعاياه معه كما يلي
 ٬ ص 205 ( فهم فقط خ دامك . يمكنك إكساءهم وإطعامهم وإثراءهم إال أنهم ليسوا إخوتك . عشيرتك

86 ( . 
 أو أي ش  خص آخ  ر يمل  ك اإلمكان  ات لرش  وة ع  دة ش  هود ) البك  وات ( يمك  ن لزعم  اء التي  رة . 16

 قب ل ك ل ش يء ت وفر س لطة ٬ وب الطبع يل زم األم ر . تسجيل مساحات شاسعة فتصبح ملك ًا خاص ًا ب ه
 وبالنتيج  ة ص  ارت األراض  ي المزروع  ة مفتوح  ة للملكي  ة الخاص  ة وبحج  وم أكب  ر مم  ا ك  ان . فعلي  ة
. ع في زمن البابان الوض
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 وك ان الوال د . تعل يم الع سكري عندما كان الفتى الهماوندي يبلغ سن السابعة من العمر يب دأ ال . 17
 يط رد ٬ أن الفتى الذي لم يبد قدرًا كافيًا من الج سارة " األسطورة " ب عن كثب هذا التعلم وتفيد يراق

 ب صيغة أخ رى يب دي ب سالة فه و ٬ أو وبعد أن يقت ل ه ذا الفت ى ف ي المعرك ة أ ول ع دو . من المنطقة
 يصير في عداد الرماة بكامل الحقوق وعادة ما كان ينال م ن اآلغ ا هدي ة ه ي ح صان وب ارودة جي دة

 . أو عددًا من الماشية المسروقة لبيعها
 وطلق   ات م   صنوعة محلي   ًا م   ن " م   اوزر " ك   ان الهماون   د ي   ستخدمون البواري   د التركي   ة . 18

 . القرن التاسع عشر كان في حوزتهم السيوف والرماح وحتى في نهاية . الرصاص الخفيف
 بال أدوات ( سكان القرية المهزومون والمحرومون من إمكانات مواصلة األعمال الزراعية . 19

 ع  ادة م  ا ك  انوا يرس  لون وف  دًا إل  ى المنت  صرين م  ع الوع  د بالخ  ضوع واإلذع  ان مقاب  ل ) وال ماش  ية
 . الممتلكات
 وا يعلنون االستقالل عن قريتهم السابقة فهم مع ذل ك ك انوا رغم أن أمثال هؤالء الهماوند كان . 20

 . يستطيعون االعتماد على بني جلدتهم في العشيرة الواحدة في حال نشوب تمرد للمقهورين
 كانت لجنة ت سوية ال شؤون الزراعي ة والم شكلة ف ي زم ن االنت داب اإلنكلي زي تمث ل محكم ة . 21

 وكان هدف اللجنة باالرتباط ببرنامج واس ع . ض إستئنافية خاصة باإلدعاءات بخصوص مسألة األر
 راج ع ( التحديد والتسجيل النهائي لح ق الملكي ة ف ي جمي ع األراض ي الزراعي ة ٬ للخرائط الجغرافية

 ). 162 بالتفصيل
 لقضاء حلبجه حدود مع  أقضية شارباجير والسليمانية تشمتشيمال وخانكين وهي تنق سم إل ى . 22

 أدمون  د ز ملك  ًا . وتعتب  ر حلبج  ه كم  ا كت  ب س . لبج  ه وڤارم  اف بنج  وين وخورم  ال وح : أرب  ع ن  واح
 م  ن األراض  ي مل  ك لألس  رة % 90 س  كان المنطق  ة و 3 / 4 وي  شكلون . لع  شيرة الج  اف ف  ي معظمه  ا

 ). ٬ 141ص 165 ( الحاكمة بصفتها أرضًا من صنف الطابو
  1623 ( يربط بعض الباحثين تسمية الجاف المراديين باسم ال سلطان العثم اني م راد الراب ع . 23
 تساعد مراد الرابع ف ي االس تيالء 1638 نيكيتين أن عشائر الجلف كانت في عام . كتب ڤ . ) 1640

 . ) ٬ 260ص 114 ( على بغداد ولذا منحها اسمه عالمة على الشكر واالمتنان
 خص  صت الحكوم  ة العثماني  ة م  ساحات م  ن المراع  ي لع  شائر الج  اف ف  ي أراض  ي الباب  ان . 24

 . رط أن تحمي هذه العشائر الحدود بالقرب من الحدود مع إيران على ش
 ب  القرب م  ن ب  ان وه  يالن مع  روف باس  م غي  رح " األربع  ين ق  اطع طري  ق " موض  ع مذبح  ة . 25

 ). ضريح الفتيان ( وكورخاغيل
 1947 خيم ة ف ي ع ام / 600 / أخذ عدد عشائر الج اف المتنقل ة يتن اقص ت دريجيًا وبل غ الع دد . 26

 تق  ال ج  زء كبي  ر م  ن ع  شائر الج  اف إل  ى حي  اة وربم  ا يع  ود ال  سبب إل  ى ان . وفق  ًا إلح  صاء ال  سكان
 . االستقرار
 يعتب  ر القت  ل المتعم  د أو ت  شويه الحيوان  ات المنزلي  ة عن  د الع  رب والك  رد س  واء ب  سواء إهان  ة . 27

 ويتحدث رحالو القرن التاسع عشر عن شكاوى عدي دة ض د . جدية ال يمكن غسلها إال بالثأر الفوري
 وقد ذكر اإلنكليزي . ة حتى تنهب وتسلب السكان المحليين عشائر الجاف التي ما إن تسنح لها الفرص

 ( ق ي فيل يكس ج ونس أن ع شائر الج اف والهماون د عاش  ت حي اة النه ب وال سلب والقرص نة ف ي الطر
 رع  ب " وأم  ا هاب  ارد فق  د س  ماها . ) ٬ 69ص 170 ( فري  زر . وال  رأي نف  سه طرح  ه د ). ٬ 16ص 183

 " لطري  ق فه  ي تخ رب وت  دمر ك  ل ش  يء ا ف ي عن دما تم  ر ع  شائر الج  اف : " وكت  ب " ال بالد بأس  رها
 ). ٬ 149ص 178 (

 ك  ان محم  ود باش  ا آخ  ر ق  ادة كونفدرالي  ة الج  اف ال  ذي اتب  ع طري  ق الرح  ل المتنقل  ين ف  ي ت  ر . 28
 وص ف زع يم الج  اف بأن ه ح اكم جب  ار 1820 وحت ى أن لي  تش ف ي مذكرات ه لع  ام . ح االتهم ال سنوية
 ء نفسه تقريبًا رجل االس تخبارات اإلنكلي زي قرن من الزمن تقريبًا ذكر الشي د وبع . ومستبد بطركي

 س  ون ال  ذي تح  دث كي  ف أن زع  يم الج  اف ك  ان يتلق  ى ف  ي الموس  م أول قط  وف الخي  ار الت  ي . ب . ي  ه
 ). ٬ 207ص 210 ( كم 50 يقدمونها له على الخيول المعروفة من مسافة

 . يعود نسب عادلة خانم إلى عشيرة األردالنيين العريقة . 29
 ان وإن ك  ان ال  بعض ي  رى أن الع  شيرة مكون  ة فق  ط م  ن المح  اربين الع  شيرة والقبيل  ة مترادف . 30

. ) 700 ص ٬ 1 ٬المجلد 166 (
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 ال صغيرة ( ڤ وردا : مجموعة ش اتري  1 : بارت تسميات على تيره عشيرة الجاف . يطلق ف . 31
  3 . ه  اروني  2 . كم  الي ٬ ب  ا ڤاج  اني ٬ ج  اني – ج  ازوف ٬ خ  وز وإب  راهيم ٬ ميرڤي  سي ٬ ش  اتري )

 خوزوج ار  9 . أمالي  8 . ماكاجالي  7 . زوغزادي  6 . ترخاني ٬ جاللي  5 . باداخي  4 . ساداني
 ). ٬ 37ص 149 ( الشيخ اسماعيل  10 . ڤيز

 م  ن أوس اط فق راء التي ره إال أنه م يمك ن أن يكون  وا ٬ كم ا ه و مفت رض ٬ ي ستأجرون الرع اة . 32
 . بوظائف اقتصادية بحتة ) بالخيل ( غرباء مرتبطين

 . خالفًا للجيل السابع للجد المشترك زاهر بك يعتبر كاي خسروبك وبهرام بك أ . 33
 األراض   ي ب   ين كرك   وك وال   سليمانية ه   ي ب   الد : " ديك   سون . كت   ب ال   ضابط اإلنكلي   زي ب . 34
 ٬ ص 160 ( وحسب شهادته استطاع الهماوند جم ع ألف ي مقات ل ف ي بداي ة الق رن الع شرين " الهماوند

18 ( . 
 . القرن العشرين تنطح بك زادة محمد أمين آغا لهذا الدور في خمسينات . 35
 تع  ود ف  ي والباب  ان وفق  ًا ل  شرف نام  ه . ال  صيغة ال  سليمة لت  سمية ه  ذه ال  ساللة – باب  ا وباب  ان . 36

 . زائلة أصولها إلى عشيرة صورانية
 وهو ح سب أن ساب الباب ان ك ان . يربط جميع البابان منشأهم باسم بديع خان شبه األسطوري . 37

 إل ى ال سلطان الترك ي وقات ل ف  ي ٬ ب ل البلب  اس وق د ه رب فق  ي أحم د المط ارد م ن ق . اب ن فق ي أحم د
 حدى هذه المعارك أس ر أحم د فت اة فرن سية اس مها كيغ ان وفي إ " الكفار " قواته ضد أعدائه صفوف

 باب  ا س  لطان مؤس  س الباب  ان ال  سليمانيين وب  ديع : وول  دت ل  ه ابن  ين . ترت  دي رداء ف  ارس فت  زوج به  ا
 ). 1 ٬ 291 ٬ 299 ٬ 300٬389 المجلد 205 ٬ ( خان الذي أسس ساللة بيت زاده ) بادخ (

 وأع  د ع  ن رحلت  ه . في  ديليس . ت  شوالن المبع  وث الك  ارملي ف – زار ك  ارا 1749 ف  ي ع  ام . 38
 . ًا ممتعًا وهو موجود اآلن في مكتبة الفاتيكان تقرير
 لم يكن لدى بابا سليمان أوالد حسب قائمة النسب التي وضعها المؤرخ الك ردي محم د أم ين . 39
 . ) ٬ 37 ص 215 ( زكي في كتابه أن بكر سوري هو شقيق بابا سليمان ويذكر محمد أمين . زكي
 . المق  صود ب  ذلك ال  دفاع الم  شترك ف  ي ح  ال هج  وم الع  دو وت  أمين العل  ف والم  واد الغذائي  ة . 40

 . وبالمقابل كان يعفى البكوات األكراد من جميع الضرائب
 ع تع زز س اللة م ٬ م ن حي ث ال زمن ٬ تطابقت فت رة ش موخ ع شيرة الباب ان وعل وم مكانته ا . 41

 ح  اول اإلقط  اعيون الك  ر د . ف  ي باش  وية بغ  داد ) العبي  د الب  يض )( الك  رج ( الك  وليمين الجي  ورجيين
 ع شر ف ي وحكام العراق الكر جيون استغالل الفوضى اإلقطاعية التي سادت في نهاية الق رن الث امن

 تف صيل أكب ر ع ن ه  ذه راج ع ب ( ي ران وف ي اإلمبراطوري ة العثماني ة بغ رض تحقي ق اس  تقاللية أكب ر إ
 . ) 56  52 ص 104 ٬ النقطة
 في مؤامرة 1788 وهكذا شارك حاكم سنجق السليمانية عثمان باشا مشاركة نشيطة في عام . 42

 ). ٬ 55ص 104 ( ضد بيويوك سليمان ألنه تمت إزاحته عن المنصب الذي كان يشغله
 لجد ال ذي من ه أت ى يعود سبب التسمية المزدوجة لعشيرة شغديني إلى أن هذا االسم هو اسم ا . 43

 وبشكل عام تسمية هذه المجموعة . جميع أفراد التيرة وأما شويزور فهي تسمية اإلقليم الذي قدم منه
 . أو تلك غالبًا ما ترتبط عند الكرد باسم الجد أكثر من ارتباطها باسم الموقع

 اش تكى جمي ل آغ ا ب أن ع شيرة الخ اركي ستك سب الق ضية عل ى ٬ لي تش . في ح ديث م ع ي ه . 44
 ولك ن ال دعوة انته ت ب أن ح صل الخ اركي . األرجح ألنها أغنى وأكب ر ل ذا ي سهل عليه ا دف ع الرش وة

 – عل  ى الح  ق ف  ي اس  تخدام المراع  ي الموج  ودة ض  من ح  دود مج  ال نف  وذ المجموع  ات المتح  ضرة
 . ) ٬ 7 ص 190 ( المستقرة
 . مينورس كي . كت ب م . اقتبست العشائر التركية المغولية من جهتها الشيء الكثي ر م ن الك رد . 45

 انتحل وا بع ض ) الراب ع ع شر – القرن الثالث عشر ( أن المنغول في فترة سيطرتهم في آسيا الغربية
 فم ثًال اس م م وكري تحمل ه ع شيرة معروف ة جي دًا ف ي . تسميات الع شائر والبط ون واألفخ اذ الكردي ة

 ). 78 ص 199 ٬ ( الشرق األقصى
 ن وشيراز حيث اندمجت العشائر ذوات األص ل انتقلت هذه العشيرة الحقًا إلى مناطق أصفها . 46

. ) ٬ 167 ص 216 ( التركي المنغولي فيما بينها
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 – ڤيليتشيف   سكي أن بقاي   ا ع    شائر تركي   ا تقط   ن ف   ي كردس   تان الموكري    ة . ل . كم   ا ذك   رو . 47
 المنغولي  ة ت  نعكس أي  ضًا ف  ي أس  ماء المواق  ع – األف  شاريون والمق  دم وغيرهم  ا والعناص  ر التركي  ة

 ( ت  شاي إل  خ – ت  شاي وتات  او – وز وس  كاز وس  وج ب  والق وآختي  شي وجاكات  او الجغرافي  ة مث  ل س  ولد
 ). ٬ 181 ص 60 : راجع
 القبع ات الب يض " و " المقصوصي الشعر بدرجة ال صفر : " ينقسم الرمكي إلى مجموعتين . 48

 . أحيانًا إلى البلباس ويعيش األوجاك في العراق ٬ ويعزون األوجاك "
 وثم ة معطي ات ذات . 1766 ور ال ذي ع اش هن ا ف ي ع ام أساس ا م ن نيب ٬ معلو مات ه م ستقاة . 49

 . ) 407 ٬ 447 ص 115 ٬ ( لمؤرخ الكردي محمد أمين زكي في كتب قيمة عن البلباس المتضمنة ا
 وه ي ف ي الوق ت الحاض ر واح دة م ن . ) مهاب اد ( تقع اختاتشي بين مياندواب وسوج بوالق . 50

 . ) 195 ص 4 ٬ د ٬ المجل 166 ( مناطق إقليم خوميه في شهرستان المهابادية
 ف ي ق وام ٬ حالي ًا ٬ ت دخل . ) مهاب اد ( تيمور في المجرى األوسط لنهر س وج ب والق  تقع إيل . 51

 ). ٬ 70 ص 199 ) ( إقليم خومه ( شهرستان المهابادية
 أخ  رى س  ندًا ل  ساللة ال  صفويين ف  ي ش  ملو إض  افًة إل  ى ع  شائر ق  زل باش  ية ص  ارت ع  شيرة . 52
 . إيران
 ة موكري فيما عدا عشيرة م وكري المعروف ة حت ى باس م في الوقت الحاضر تضم كونفدرالي . 53
 ال  سكان األص  ليين الت  ي أخ  ضعتهم ٬ نيكيت  ين . ب  رأي ڤ ٬ زاده٬ ع  شيرة ديب  وكري الت  ي تمث  ل  بي  ك

 10  8 زاده الم وكريين – ڤيلتشيفسكي عدد أفراد البيك . ل . حدد و . موكري التي قدمت بصفتها غزاة
 . ) 184 ص 60 ٬ ( ينات القرن العشرين ألفًا في ست 35 – آالف وعشيرة ديبوكري

 . طردوا كليًا عشيرة جيبوكلو وعشائر تركمانية أخرى من أمكنة سكانها . 54
 وي ستقر ج زء م نهم ف  ي . يع يش الك رد األردالني ون ف ي الوق ت الحاض ر ف  ي س نندح وحوله ا . 55
 ). ٬ 427 ص ٬ 1 المجلد 166 ( طهران
 باب  اأردالن – ل الحك  ام ف  ي منطق  ة ش  هرزور واح  د م  ن أوائ 1168 بن ى قلع  ة زال  م ف  ي ع  ام . 56

 ( تركي ة – يراني َه ا بموج ب اتفاقي ة 1639 قلع ة ف ي ع ام وق د ت م ت دمير ه ذه ال . وأصله من ديار بك ر
 . ) ٬ 439٬450ص 15

 وف ي الوق ت . تم تدمير قلعة غالم بار بأمر من الشاه عباس ث م أعي د بناؤه ا ف ي وق ت الح ق . 57
 ). العراق ( اء حلبجه كم عن قض 18 غالم بار بلدة صغيرةعلى مسافة ٬ الحاضر
 . منصب حاكم شوستر وديزفول ف ي عرب ستان 1917 شغل كبير عشيرة فخر الملك في عام . 58

 اعتب  روه ال  زعيم الالح  ق له  ذه ك وابن  ه األكب  ر ال  ذي ك  ان ف  ي الخام  سة والع  شرين م  ن العم  ر حين  ذا
 . العشيرة الكردية العريقة

 . ي رسميًا أفرومان – وفي إيران ٬ خفريمي أو خفرا ميني – بالكردية . 59
 . وهو لقب يمنح للزعماء في التنظيم اإلقطاعي للصفويين . سان اختصار لسلطان . 60
 ). سكاز _ شهرستان ( يقطن جزء غير هام من كالخور في خار كار . 61
 وفيم ا بع د وبف ضل مؤهالت ه وفطنت ه . كان داوود خان في وق ت م ن األوق ات ت اجرًا ب سيطًا . 62

 وق  د ه  زم الك  رد الك  ورانيين وأخ  صع . يق  ي لكرمن  شاه وكياس  ته ص  ار ال  زعيم الك  الخوري ال  سيد الحق
 يكوخ وزي ن مق ره وق د ت صاهر م ع وال ي بوش ت . بعض العشائر الصغيرة ومن بينها عشيرة س نجابي

 . في سنندج 1919 قتل في عام . لفواكه جرية الجميلة وبساتين ا جيالن بالبيوت الح
 وف ي ع ام . يعت رف ب سلطته تقاتل عباس خ ان ب صفته زع يم الع شيرة الرئي سي م ع رضاش اه ول م

 . ب ع ف ي ال سجن ق ) 1941 أيل ول ع ام ( وقب ل تن ازل رض ا خ ان ٬ باس خان في األس ر وقع ع 1926
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 أعالم وردت في الكتاب
 في الكنية ف األول حسب الحر

 ومست شرق س وفييتي أولىاهتمام ًا م ؤزخ ) 1961 ـ 1988 ( اوربيللي يوسف أبك اروڤيتش . 1
 ). معهد االستشراق الحقًا ( عمل رئيسًا لفرع معهد شعوب آسيا . كبيرًا بدراسة الشعب الكردي

 م ؤرخ ). اب ن عم ر ( أص له م ن جزي رة بوت ان ) 1234 ـ 1160 ( ابن األثير عز ال دين عل ي . 2
 م ن أه م " الكام ل " يعتب ر و ". الُلباب " و " أسد الغابة في معرفة الصحابة " و " الكامل :" من آثاره . كبير

 . 1230 ة إلى عام دأ من الخليق المؤلفات المكتوبة بالعربية في التاريخ إذ يب
 ف  ي العق  د األخي  ر م  ن الق  رن " ش  رف نام  ه " كت  ب . األمي  ر الك  ردي البدلي  سي ش  رف خ  ان . 3

 السادس عشر فجلب انتباه الكثيرين من المستشرقين وجميع الباحثين في تاريخ الكرد بدءًا من الق رن
 . ربية رف نامه إلى لغات عديدة ومنها الع ترجمت ش . التاسع عشر

 الزراع ة والعالق ات " الباح ث العالم ة ال ذي تط رق ف ي دراس ته ع ن . پ . بتروشيفسكي ي . 4
 إل ى ) 1960 موس كو ـ لينينغ راد " ( الزراعية في إيران في الق رن الثال ث ع شر ـ الق رن الراب ع ع شر

 ايا الت  ي تخ  ص المجتم  ع الك  ردي ف  ي تل  ك الحقب  ة بع  ض الن  واحي المهم  ة إذ بح  ث ع  ددًا م  ن الق  ض
 . التاريخية

عالم وبحاثة س وفييتي ك رس إح دى دراس اته للبح ث ف ي خ صائص عالق ات . تاردوف ف . 5
 ف ي إي ران وتط رق فيه ا إل ى مواض يع معين ة تخ ص المجتم ع ) المتنقل ة ( اإلنتاج ب ين الع شائر الرح ل

 . الكردي
 ٬ اخت صاصي ف ي ال شؤون اإليراني ة م ؤرخ روس ي ). 1918 ـ 1858 ( جوكوفسكي ڤالنتين . 6

 ). 1819 ـ 1858 ( عضو أكاديمية العلوم في بطرسبورغ
 . مسائل اللغة اإليرانية وآداب إيران وفولكلورها وتاريخها ته تناول ثالثي ت و
 مؤس  س األدب . كات  ب ومتن  ور ديمقراط  ي أرمن  ي ). 1848 ـ 1805 ( خات  شاتور أبوڤي  ان . 7

 كت ب ". ج راح أرميني ا " م ن مؤلفات ه . وه و م رب وأثن وغرافي دبية الحديثة األرمني الجديد واللغة األ
 . عددًا من القصص والحكايا ونظم الشعر

 اش تهر . ع اش ف ي بغ داد . م ؤرخ فارس ي األص ل ). 912 ول د نح و ( ابن خرداذي ة عب د اهللا . 8
 ". مختارات من كتاب اللهو والمالهي " وله " المسالك والممالك " بكتابه
 ق السوفييتي في الثالثينات عددًا من البح وث القيم ة نشر هذا المستشر . ب . راستوبجين ف . 9

 ـ " ال شرق الث وري " راج ع مجل ة ( ح ول األك راد وه و ص احب أول بح ث ببل وغرافي ع نهم  موس كو
 . 173 ـ ٬ 159 ص / 5 / ٬ العدد 326 ـ ٬ 292 ص ٬ 1933 عام 44 ـ 3 لينينغراد٬ العدد

 الدولة لدى قي صرة كان موظفًا في خزينة . روستاڤيللي شوتا شاعر من القرن الثاني عشر . 10
 يعتب ر مؤس سًا للغ ة ". فارس في إه اب النم ر " ألف واحدة من أروع القصائد المشهورة عالميًا . تامار

 . األدبية الجورجية الحديثة
 مست  شرق إنكلي  زي ودبلوماس  ي وأح  د مؤس  سي عل  م . 1895 ـ 1810 رولين  سون هن  ري . 11

 . شوري ـ البابلي وله إسهام في فك رموز الخط المسماري اآل . الدراسات اآلشورية
 ش  اعر فارس  ي م  ن كب  ار ال  صوفيين ول  د ف  ي بل  خ ) 1273 ـ 1207 ( الروم  ي ج  الل ال  دين . 12

 وه و ف ن م ن فن ون ال نظم ال شعري ف ي " المثن وي " ل ه . ص احب الطريق ة المولوي ة . واستقر في قونيه
 . األدب الفارسي واالوردي والعثماني

 ك ردي ول د ف ي قري ة م ؤرخ وباح ث 1897 / 1 / 13 شامليوف عرب شامويفيج م ن موالي د . 13
 وال  ده يزي  دي عم  ل مترجم  ًا ف  ي أثن  اء الح  رب العالمي  ة األول  ى ف  ي إح  دى . سوس  وز بمنطق  ة ق  ارص

 . روبًال / 25 / هات براتب شهري قدره ب الج
 حيا انهيار النظام القيصري وبزوغ نظام جديد فتابع دراس ته ف ي معه د الزاري ف للغ ات ال شرقية

 ريڤ ان وس اهم م ع غي ره ف ي وض ع أبجدي ة التيني ة جدي دة ى ي بعد التخرج بتفوق انتق ل إل . كو في موس
 له باع كبي ر ف ي مج ال الدراس ات . " الدرب الجديد " للغة الكردية وتأسيس أول جريدة كردية سوفيتية

. األدبية والتاريخية
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 م  تكلم م ن فالس  فة اإلس  الم وم  ؤرخي ) 1153 موالي  د ع  ام ( ال شهرستاني أب  و الف  تح محم د . 14
 اس  تعرض في  ه الم  ذاهب الديني  ة والفل  سفية الت  ي عرفه  ا م  ن " المل  ل والنح  ل " اش  تهر بكتاب  ه . األدي  ان

 . المدرسة األشعرية
 مست  شرق س  وفييتي روس  ي٬ أك  اديمي من  ذ ع  ام ) 1956 ـ 1876 ( غوردليف  سكي فالديمي  ر . 15
 له ثالثية في مسائل اللغة التركية وت اريخ الت رك وفلكل ورهم كم ا كت ب ع ن ت اريخ ال سالجقة . 1946

 . ى في آسيا الصغر
 ). 1030 أو 1020 ـ 940 حوالي ( الفردوسي عبد القاسم . 16

 ٬ والثاني  ة 944 ع  ام ى ال  صيغة األول " ( ش  اهنمامه " عك  ست ق  صيدته . ش  اعر فارس  ي وط  اجيكي
 وتركت أثرًا كبيرًا في آداب الشرق بحذاقة الشكل وأفك ار الملحمة الشعبية للفرس والطاجيك ) 1010

 . اإلنسانية مجابهة الطغيان من أجل العدالة والنزعة
 ابن الفقيه أبو بكر أحمد . 17

 وأف اد من ه المقدس ي 903 الصادر في ع ام " كتاب البلدان " اشتهر بعمله . جغرافي من أهل همذان
 . وياقوت
 . 1931 ـ 1884 فالديميرتسوف بوريس . 18

 وفيتية من  ذ ع  ام ع  ضو ف  ي أكاديمي  ة العل  وم ال  س ٬ اخت  صاصي س  وفييتي ف  ي ال  شؤون المنغولي  ة
 ع  ن اإلقطاعي  ة المنغولي  ة وع  ن لغ  ات ال  شعوب المنغولي  ة وآدابه  ا وأص  لها ه ص  درت ثالثيت . 1929

 . وأعراقها
 . ڤلجيفسكي و . 19

 من شورة " مواد حول تاريخ التشكيالت االجتماعية ف ي كردس تان : " مؤرخ أثنوغرافي سوفيتي له
 ية اقت صاد الم شاع " و 140 ـ ٬ 120 ص 6 ٬ 1932 ـ ٬ 5 لينينغ راد٬ الع دد " األثنوغرافيا ال سوفيتية " في

 " الها ف ي الن صف الث اني م ن الق رن التاس ع ع شر ا الزراعية الكردية المتنقلةفيما وراء القفقاس وما و
 . وغيرها من البحوث 161 ـ ٬ 135 ص 5 ٬ 1936 ـ 4 العدد " األثنوغرافيا السوفيتية " في

 قاسملو عبد الرحمن . 20
 ة حرك ة التح  رر م ن ق  اد فه  و . للغ ات وقائ  د سياس ي وطن  ي كبي ر كات ب وباح  ث متع دد الثقاف  ات وا

 عمل أستاذًا جامعيًا في براغ واغتيل في فيينا من قبل . الوطني الكردية السيما في كردستان اإليرانية
 ـ اقت صادية . د كردستان واألكرا " له عدة أعمال منها . االستخبارات اإليرانية  طب ع ٬ " دراسة سياس ية

 ل  ى ع  دد م  ن اللغ  ات األوربي  ة م  ن ث  م ت  رجم إ و ) 1964 برات  سالف٬ ( ف  ي األص  ل باللغ  ة ال  سالفية
 . واآلسيوية
 كارزوني . 21

 ألول م رة " األك راد " طب ع كتاب ه . اشتغل في الدراسات وال شؤون الكردي ة . مؤرخ وباحث ايطالي
 . ٬ 1836 وللمرة الثانية في عام 1787 في روما في عام

 . قبل الميالد 54 / 355 ـ 430 ـ ) أوزينفون ( كسينوفون . 22
 ال ذي ه ذا األث ر الخال د " أناباس يس " و " الت اريخ اإلغريق ي " ه من أعمال . فيلسوف ومؤرخ أغريقي

 س كنى الخط الفاصل الطبيعي ب ين منطقت ي إلى القرن الخامس قبل الميالد ويشرح فيه بوضوح يعود
 عل  ى تحدي  د منطق  ة س  كنى " أناباس  يس " س  اعدت المعلوم  ات ال  واردة ف  ي . الك  اردوخيين واألرم  ن
 . الكاردوخيين القدماء

 . 1848 ـ 1828 ليرخ بيوتر . 23
 أول  ى الدراس  ات الكردي  ة جانب  ًا كبي  رًا م  ن . م  ن أب  رز مست  شرقي الق  رن التاس  ع ع  شر الروس  ي

 ٬بطرس بورغ٬ " دراسات حول األكراد اإلي رانيين وأس الفهم الخال ديين ال شماليين " ومن كتبه . اهتمامه
 . ٬ 1858 الثالث ٬ 1857 الثاني 1856 الكتاب األول

 ل ه دراس ات ع ن ٬ مؤرخ وعالم لغة وآثار روس ي 1934 ـ 1864 مارنيقوالياكوفلوڤيتش . 24
 ... الكرد ولغتهم

 ومما يذكر أن اسم الكرد القديم في لغة األرمن هو مار الذي يقابل٬ ح سب اللغ ة األرمني ة٬ االس م
 . القديم للميديين

). 957 أو 956 نهاية القرن التاسع ـ ( المسعودي أبو حسن علي . 25
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 ع اش ف ي س ورية . سيالن وشمال افريقيا وأذربيجان وأرميني ا زار إيران والهند و . مؤرخ ورحالة
 م  روج ال  ذهب " اش  تهر بتاريخ  ه . إن  ه مرج  ع ت  اريخي ه  ام . كت  ب أكث  ر م  ن ع  شرين مؤلف  ًا . وم  صر

 ". التنبيه واإلشراف : " ومن كتبه األخرى " ومعادن الجوهر
 ف   ي 1903 مست   شرق روس   ي عم   ل من   ذ ع   ام 1966 ـ 1877 مينورس   كي فالديمي   ر . 26

 بع  د ث  ورة أوكت  وير ل  م يع  د إل  ى روس  يا وص  ار ). دبلوماس  يًا ف  ي إي  ران وتركي  ا ( لروس  ية الخارجي  ة ا
 ل  ه أعم  ال هام  ة ف  ي ت  اريخ إي  ران وثقافته  ا وم  ا وراء . 1937 بروف  سورًا ف  ي جامع  ة لن  دن من  ذ ع  ام

 . القفقاس وتركيا وفي األثنوغرافيا واالستشراق
 . آ . يكيزاروف س . 27

 كان ت ص الته وثيق ة ب األكراد . ن القرن التاسع ع شر أثنوغرافي أرمني عاش في النصف الثاني م
 زاغورس كي . پ . إذ أجاد لغتهم وترجم منها بعض المواد إلى اللغة الروسية ووض ع باالش تراك م ع ل

 ـ روس يًا وآخ ر كرم " روس يًا ـ كرمانجي ًا قاموسًا  درس المجتم ع الك ردي اقت صاديًا ). 1819 " ( انجي ًا
". اسة أثنوغرافية ألكراد حاكمية يرڤان در " من أبحاثه . وإداريًا واجتماعيًا
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 صدر للمترجم
 1980 عام دار دمشق نقد علم السياسة البرجوازي الحديث . 1
 1982 عام دار دمشق المجلد الخامس من أعمال بليخانوف الفلسفية . 2
 1983 عام دار دمشق زية حول الزعامة وا ج نقد المفاهيم البر . 3
 1983 عام دار دمشق اإلنسان نشاط وتواصل . 4
 1983 عام دار دمشق الهيئات الدولية . 5
 1984 عام دار دمشق قضايا البحث الفلسفية في الفن . 6
 1986 عام دار ميسلون عندما يسقط القناع . 7
 1987 عام دار دمشق وراء كواليس اإلرهاب . 8
 1987 عام د دار الحصا روائيون أمريكيون . 9
 1987 عام دار الجليل المتواطئون مع هتلر . 10
 1988 عام دار الوحدة بريطانيا بال ضباب . 11
 1993 عام دار األهالي م ثقافية عال أ . 12
 1994 عام دار األهالي صفحات من تاريخ الحزب . 13
 1994 عام دار الطليعة الجديدة حول الصراع االيديولوجي . 14
 1997 عام دار الطليعة الجديدة نفسي والفلسفة الغربية المعاصرة التحليل ال ٬ د فروي . 15
 1999 عام دار األهالي لغات العالم . 16
 2000 عام دار حوران شخصيات ال تنسى . 17
 2001 عام دار الكنوز األدبية 1914 ـ 1908 العربية في المشرق الحركة . 18
 2002 عام دار اإليمان ًا كيف تصبح مخترع . 19
 2003 عام دار نينوى ماركس وانجلز عن أدباء كالسكيين . 20
 2003 عام دار حوران تربية الطفل في األسرة المفككة . 21
 2003 عام دار الينابيع حياة فيثاغورث وفلسفته . 22
 2003 عام دار األهالي روسيا مرة ثانية في الظالم . 23
2005 عام دار كنعان عقيد في ك ج ب مذكرات . 24
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 رس ـ الفه
 مدخل -
 الجزء األول -
 الزراعة -
 القاعدة الزراعية التكنيكية -
 وضع المزارعين الشغيلة -
 ) الحرف والتجارة ( نية ي المدن والحياة المد -
 ) األسرة ( الحياة المعيشية األسرية -
 قات القرابة ال ع -
 الطباع والعادات -
 الدين -
 اليزيديون -
 لحق أهل ا -
 ) اللغة والكتابة ( الثقافة -
 األدب -
 األدب القروسطي -
 األدب الحديث -
 الجزء الثاني -
 العالقات االقتصادية في العشيرة -
 نظام االتحادات العشائرية -

 ) الخاركي – الهماوند٬البابان٬ الصوراني (
 االتحادات العشائرية في ايران -
 االتحادات العشائرية في تركيا -
 اسية أسس سلطة الزعيم السي -
 العشائر واإلمارات -
 الجزء الثالث -
 النظام الزراعي في العصر الحديث -
 ملكية األرض -
 استثمار األرض في كردستان -
 أجرة العمل -
 األجرة العينية -
 األجرة النقدية -
 األجور في مزارع المواشي -
 األشكال الجديدة ألجور األرض -
 تطور القوى المنتجة -
 القوانين الزراعية -
 الزراعية ت ا ت التحول ا محاول -
 انتشار الحياة  المدينية -
 قضايا التطور الصناعي -
 هوامش وحواشي -
 الجزء األول -
الجزء الثاني -
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 الجزء الثالث -
 مراجع الكتاب -
) أعدها المترجم ( أعالم وردت في الكتاب -


